
AKTUALNO

Vsak prenaša svoj križ
Sobotnega romanja bolnikov, in-
validov in starejših na Brezje, že 
devetinštiridesetega po vrsti, se je 
udeležilo okrog štiri tisoč ljudi iz 
vseh delov Slovenije.

2

GORENJSKA

Praznovali so  
s predsednikom
Prireditve ob prazniku občine Je-
zersko se je udeležil tudi predse-
dnik države Borut Pahor in Jezer-
janom ob obletnici slovenske dr-
žavnosti in mednarodnega pri-
znanja naše države v dar izročil 
slovensko zastavo. 

5

REKREACIJA

V Planici poleteli  
oviratlonci
Osem kilometrov in triindvajset 
ovir je v Planici konec tedna v še-
sti sezoni Oviratlona premagova-
lo več kot dva tisoč tristo ovira-
tloncev. 
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KRONIKA

Priznanja za hrabre
Policija je pred dnevi znova pode-
lila priznanja za hrabrost in požr-
tvovalnost. Prejelo jih je 21 polici-
stov in 13 občanov, ki so nesebič-
no pomagali in reševali življenja. 
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VREME

Večinoma bo sočno in 
vroče. Jutri in v četrtek bo 
popoldne nastalo nekaj 
vročinskih neviht.

13/31 °C
jutri: večinoma sončno
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70 let Gorenjski časnik od leta 1947
Prvi predhodnik tednika Gorenjec leta 1900
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Mateja Rant

Podblica – »Lahko trdimo, 
da je podbliška šola vzorč
ni primer dobrega sodelo
vanja med šolo in krajem. 
To pomeni, da je šola duša 
tega kraja,« je zbrane pred 
podružnično šolo v Podbli
ci nagovoril ravnatelj ma
tične Osnovne šole Straži
šče Pavel Srečnik in jim ob 
tem zaželel, da bi šola kljub 
ta čas majhnemu številu 
učencev obstajala še nasled
njih sto let. V letošnjem šol
skem letu ni bilo vpisa v prvi 
razred, šolo v kombinaciji 
drugega in tretjega razreda 
pa obiskuje šest otrok. 

Šola duša njihovega kraja
Letos bo minilo sto let, kar so prag nove šolske stavbe v Podblici prestopili prvi učenci. Visoko 
obletnico podružnične šole so pretekli petek zaznamovali s slovesnostjo na šolskem igrišču.

45. stran

Simon Šubic

Kranj – Vzroka požara, ki 
je v soboto zjutraj izbruh
nil v nakupovalnem cen
tru Qlandia v Kranju, poli
cija do včeraj še ni sporoči
la. »Prve ugotovitve kažejo, 
da je zagorelo pri enem od 
vhodov v stavbo, ogenj pa se 
je od tam razširil na ostreš
je deloma starega in veči
noma novega dela objekta. 
Škoda je nastala tudi v ne
katerih notranjih prostorih 
in je velika. Vzrok za požar 
kriminalisti se ugotavljajo 
in ga bomo lahko sporočili 
šele po vseh opravljenih kri
minalističnih aktivnostih in 

preveritvah,« je povedal Bo
jan Kos, predstavnik za sti
ke z javnostjo na Policijski 
upravi Kranj. Poškodovanih 
ni bilo. Nakupovalno sredi
šče, ki je na dan požara osta
lo zaprto, so sicer za obisko
valce znova odprli že nasled
nji dan – v nedeljo. 

Zagorelo je v soboto oko
li 6.45, ko je bila Qlandia še 
zaprta, v službo pa so prispe
li prvi zaposleni. Kot so nam 
ti povedali, se je nenadoma 
oglasil požarni alarm, var
nostnik pa je prihitel pove
dat, da morajo objekt nemu
doma zapustiti. Šele zunaj 
so potem ugotovili, da zares 
gori. Požar, največji doslej 

v kranjskih nakupovalnih 
centrih, je izbruhnil na stiči
šču novega prizidka, ki so ga 
nameravali prihodnji mesec 
odpreti, in starega dela cen
tra. Gradbena dela na no
vem delu trgovskega centra 
so po pripovedovanju prič v 
času nastanka požara že po
tekala.

S požarom se je spopa
dlo 43 gasilcev Gasilsko re
ševalne službe Kranj (GRS) 
in 104 prostovoljni gasilci 
iz dvanajstih kranjskih dru
štev, je pojasnil vodja inter
vencije in poveljnik kranj
skih poklicnih gasilcev An
draž Šifrer. 

Qlandio odprli že dan po požaru
Sobotni požar v nakupovalnem centru Qlandia je bil doslej največji požar v 
kranjskih trgovskih centrih. Gmotna škoda velika, poškodovanih ni bilo.

Požar je nastal pri vhodu med novim in starim delom nakupovalnega centra Qlandia Kranj. 
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V Podblici je bilo minuli petek slovesno ob praznovanju stoletnice tamkajšnje šole. 
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Aleš Senožetnik

Krvavec – Poletna sezona na 
Krvavcu je vse bolj v zname
nju kolesarstva. Tamkajšnji 
kolesarski park se namreč 
ponaša z najdaljšimi spusti 
med vsemi v Sloveniji. Od 

četrtka pa je bogatejši še za 
1,5kilometrski Panorama 
trail. Kot že ime pove, gre za 
progo, na kateri lahko kole
sarji uživajo v čudovitih po
gledih na planino. 

Panoramski razgledi 
za kolesarje

Panorama je zaradi položnega terena primerna tudi za 
manj izkušene kolesarje.

45. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARIJA JESIH iz Naklega.

KO TI ČEK ZA NA ROČ NI KE

Poletna noč: Jože Privšek – osemdeset let

Letošnja Poletna noč, ki je tradicionalni koncertni dogodek 
v okviru Festivala Ljubljana, bo tokrat posvečena velikemu 
glasbenemu mojstru Jožetu Privšku, ki bi 19. marca letos do-
polnil osemdeset let. Le kdo ne pozna zimzelenih uspešnic 
tega pianista, dirigenta in skladatelja, kot so Ne prižigaj luči 
v temi, Zlati prah imaš v očeh, Nad mestom se dani, Mati, 
bodiva prijatelja, Samo nasmeh je bolj grenak, Tam, kjer sem 
doma, Zato sem noro te ljubila, Kako sva si različna, Vozi me 
vlak v daljave … Občinstvo na Kongresnem trgu v Ljubljani 
jim bo lahko prisluhnilo v sredo, 21. junija 2017, ob 20.45. Pod 
taktirko dirigentov Patrika Grebla in Lojzeta Krajnčana jih bodo 
izvedli predstavniki Big Banda in Simfoničnega orkestra RTV 
Slovenija – nekatere od njih lahko vidite na spodnji fotografiji. 
Privškove uspešnice bodo prepevali Oto Pestner, Darja 
Švajger, Alenka Godec, Nuša Derenda, Matjaž Mrak, Nuška 
Drašček, Nina Strnad, Alex Volasko, Matjaž Kumelj, vokalna 
skupina Kreativo in drugi. 

RTV Slovenija podarja trem naročnikom Gorenjskega gla-
sa zgoščenko Glasbene produkcije RTV Slovenija. V žrebu 
boste sodelovali, če boste pravilno odgovorili na vprašanje: 
Naštejte enega izmed nastopajočih na letošnji Poletni noči. 
Odgovore s svojimi podatki pošljite do četrtka, 29. junija 2017, 
na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, 4000 Kranj, ali na 
koticek@g-glas.si.

Nagrajenec

V nagradni igri, ki je bila objavljena 9. junija 2017, prejme 
vstopnico za koncert Dalmatinski večer pod zvezdami Miro 
Košnik iz Kranja. Nagrajencu čestitamo!
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Brezje – V petek popoldne je obiskal Brezje predsednik por-
tugalskega parlamenta Eduardo Ferra Rodrugues, ki je bil na 
povabilo predsednika državnega zbora Republike Slovenije 
Milana Brgleza na uradnem obisku v Sloveniji. Portugalskega 
državnika je spremljal podpredsednik našega državnega zbora 
Matjaž Nemec, na Brezjah pa sta ga sprejela rektor svetišča 
dr. Robert Bahčič in vodja Romarskega urada dr. Andreja Er-
žen Firšt. Portugalski gost je obiskal tudi Muzej jaslic in je bil 
nad njim navdušen. Obisk kaže, da Brezje na Portugalskem 
niso neznane in da sodelovanje Brezij na nedavnem kongresu 
predstavnikov Marijinih svetišč že daje prve rezultate.

Portugalski državnik na Brezjah

Jože Košnjek

Brezje – Tiskovno društvo 
Ognjišče iz Kopra je s po-
močjo številnih prostovolj-
cev iz vse Slovenije, katoli-
ških skavtov, malteških vi-
tezov in posameznikov, za 
katere je pomoč drugim del 
njihovega življenja, v sobo-
to organiziralo že 49. Naro-
dno romanje bolnikov, in-
validov in starejših na Brez-
je. Božo Rustja, odgovor-
ni urednik revije Ognjišče, 
je bil tudi letos najodgovor-
nejši za organizacijo enega 
od najmnožičnejših in naj-
bolj znanih romanj v Slove-
niji, saj se ga redno udeležu-
je po več tisoč ljudi. Sobot-
nega, že 49. po vrsti, se je 
udeležilo okrog štiri tisoč ro-
marjev, ki so prišli na Brez-
je večinoma z avtobusi. Teh 
je bilo 54, so povedali brez-
janski urejevalci prometa in 
skrbniki za red na parkiri-
šču. Med udeleženci roma-
nja je bil tudi predsednik dr-
žavnega zbora Milan Brglez, 
ki je pred mašo pozdravil ro-
marje na trgu pred baziliko. 
Ljudsko petje je vodil pater 
Franc Seničar.

Organizacija romanja in 
dogajanja pred baziliko je 
bila prilagojena romarjem. 
Organizirana je bila zdrav-
niška pomoč. Prostovoljci 
so pomagali romarjem do 
mašnega prostora pred ba-
ziliko in stregli z napitki. 

Spoved je bilo mogoče op-
raviti na prostem, na poseb-
nem mestu tudi za gluhe in 
naglušne, škof in duhovniki 
pa so romarjem delili zakra-
ment bolniškega maziljenja 
in obhajilo. 

Mašo je daroval ljubljan-
ski pomožni škof dr. Franc 
Šuštar. V pridigi je dejal, 
da smo prišli na Brezje po 

tolažbo, po zdravje za dušo 
in telo in še posebej po utr-
ditev v veri. »Pred Marijo 
in Jezusa danes prihajamo 
takšni, kot smo: vsak s svo-
jim križem, ki je lahko bo-
lezen, invalidnost ali staro-
stna oslabelost, lahko je tudi 
križ skrbi in strahu za pri-
hodnost, lahko je križ sla-
bih medsebojnih odnosov 

in osamljenosti, morda pa 
je križ zaradi nevere in od-
daljenosti od boga. Križev je 
zelo veliko in vsak ima svoje-
ga. Seveda bi si vsak od nas 
želel čim prej rešiti se kri-
ža, da bi lahko z lahkoto živel 
naprej, « je povedal pomožni 
škof Šuštar. Vsi duhovniki so 
vedno pripravljeni priti na 
obisk k bolnemu človeku, ki 
prosi za zakramente, tako na 
dom kot v bolnišnico, je de-
jal in obenem prosil otroke, 
naj spoštujejo svoje starše in 
njihovo vero in naj na njiho-
vo željo omogočijo obisk du-
hovnika. Če že ne zaradi svo-
je vere, pa iz spoštovanja svo-
je mame in očeta.

Vsak prenaša svoj križ
Sobotnega romanja bolnikov, invalidov in starejših na Brezje se je udeležilo okrog štiri tisoč ljudi iz vseh 
delov Slovenije

Na Brezje je v soboto romalo okrog štiri tisoč bolnikov, invalidov, starejših ter njihovih svojcev 
in spremljevalcev. Maševal jim je ljubljanski pomožni škof dr. Franc Šuštar. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Žiri – »Krščanski demokra-
ti vemo, kaj je treba narediti. 
Pripravljamo se na čas, ki bo 
kmalu prišel, ko bo NSi odlo-
čala o smeri. Smer pa je bolj-
ša, bolj poštena in bolj nor-
malna Slovenija, na katero 
bomo spet lahko ponosni,« 
je v svojem govoru na taboru 
poudarila predsednica NSi 
Ljudmila Novak in obenem 
napovedala, da bodo na voli-
tvah predsednika države na-
stopili s svojim kandidatom.

Predsednik mora po be-
sedah Ljudmile Novak pos-
tati izkušena oseba, mo-
ralna avtoriteta v besedah 
in dejanjih, ki bo Sloveni-
jo usmerjal na pot pravih 
vrednot. »Predsednik je 
človek, ki mora biti vsem 
zgled, a mora ob tem os-
tati navaden smrtnik, ki je 

blizu ljudem in dela za lju-
di,« je še dejala. Lastnos-
ti, ki po njenem odlikujejo 
predsednika, so strpnost, 
povezovalnost in spoštljiv 
odnos do vsakega človeka, 

narave in domovine. Izbor 
predsednika republike se 
ne sme sprevreči v šov ozi-
roma cirkus, kot se te dni 
že nakazuje, opozarja. Gle-
de imena svojega kandidata 

ostajajo skrivnostni, saj po 
njenih besedah želijo dobi-
ti »zmagovalno kombinaci-
jo«, ker so pred vrati tudi dr-
žavnozborske volitve.

V svojem govoru se je do-
taknila tudi nekaterih aktu-
alnih dogodkov v državi. Ža-
lostijo jo novice o krimina-
lu, korupciji, pranju denar-
ja in slabih odnosih. »Pod 
krinko nacionalnega intere-
sa se ropajo državna podje-
tja, zdravstvene ustanove in 
banke. Celo več – na dan pri-
hajajo neverjetne zgodbe o 
pranju denarja v državni 
banki. Pristojni pa ne vedo 
nič o tem. Očitno v tujini o 
spornih transakcijah v naši 
banki vedo več kot mi,« je 
bila ostra Ljudmila Novak, 
ki je poudarila, da se krimi-
nal ne sme izplačati, ne gle-
de na to, ali je kriminalec le-
vičar ali desničar.

Na volitve s svojim kandidatom
Več kot tri tisoč članov in simpatizerjev stranke ter tujih in domačih gostov iz vse Slovenije se je v 
nedeljo udeležilo tradicionalnega tabora Nove Slovenije v Žireh.

Ljudmila Novak / Foto: arhiv NSi

Kamnik – Občina Kamnik ob 26. obletnici razglasitve samo-
stojne Republike Slovenije vabi na proslavo ob dnevu držav-
nosti, ki bo v soboto, 24. junija, ob 20. uri na dvorišču Mekinj-
skega samostana v Kamniku. Slavnostni govornik bo župan 
Marjan Šarec. Ob Mestni godbi Kamnik bo kulturni program 
obogatil gledališki dogodek z naslovom Kultura za kamniški 
blagor. V primeru slabega vremena se bo proslava odvijala v 
Domu kulture Kamnik.

Proslava ob dnevu državnosti

Vsakoletnega romanja bolnikov in invalidov na Brezje 
se redno udeležuje po več tisoč ljudi. Sobotnega, že 
49. po vrsti, se je udeležilo okrog štiri tisoč romarjev, 
ki so prišli na Brezje večinoma z avtobusi. Teh je 
bilo 54, so povedali brezjanski urejevalci prometa in 
skrbniki za red na parkirišču. 
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Brat ima majhne otroke. 
Kvaliteta otroških ple-
nic določene znamke, 

ki jih sicer v Sloveniji dobiš, 
zaostaja za kvaliteto tistih – 
enake blagovne znamke – ki 
jih kupiš čez mejo. Ene so 
narejene na Poljskem, druge 
v Nemčiji ... Če bi se lotila 
naštevanja v tej smeri, ver-
jemite, bi seznam izdelkov 
presenetil.

Tako se vsake toliko časa 
odpravim na »krajši izlet« 
čez mejo, k našim severnim 
sosedom. Največkrat se peljem 
čez mednarodni mejni prehod 
Ljubelj, včasih tudi Korensko 
sedlo. Povsod že kar nekaj časa 
ob vstopu ponovno pokažem 
osebno izkaznico ali potni list, 
ob vračanju ni treba.

Potem se je zgodila kaotič-
na zgodba na nekaterih več-
jih cestnih mejnih prehodih z 
našimi južnimi sosedi Hrva-
ti. Nova bruseljska direktiva 
pač zahteva, da na zunanjih 
mejah Evropske unije prever-
jajo potovalne dokumente pri 
vseh, ki prečkajo mejo. In ko 
so začeli izvajati temeljito 
kontrolo s skeniranjem oseb-
nih dokumentov, je nastal 
kaos. Ljudje so recimo za 
prestop hrvaške meje čakali 
ure in ure, vsem pa je rojilo 
po glavi samo to, kaj bo, ko 
se bo začelo poletje in z njim 
dopusti in počitnice. Nadzor 
so sicer rahlo omilili, a s tem 
je tudi sprememba rahla.

Kolega se je veselil počitnic v 
Bosni. A izlet so tako hitro, kot 

so ga razpisali, tudi odpoveda-
li. Razlog: zastoji na meji med 
Slovenijo in Hrvaško.

Izletniki Gorenjskega glasa 
smo se odpravili v Beograd. 
Bilo nas je za en avtobus. Že 
vnaprej so me strašili, da se 
bom načakala, nasedela in na-
vozila. No, morda nas je spre-
mljala sreča, a ko smo se peljali 
proti Beogradu, smo prečkali 
tako hrvaško kot kasneje srbsko 
mejo brez posebnosti; ko smo se 
vračali, pa smo pač lovili pra-
vo uro, da je bilo pred nami 
na mejnem prehodu čim manj 
avtobusov. Sedaj (največkrat) 
potniki izstopijo iz avtobusa 
in dobesedno peš prečkajo mejo 
ter sami pokažejo potovalni do-
kument uradni osebi. Glede na 
številnost avtobusov in število 
potnikov v avtobusu je v dani 
situaciji verjetno to še najhi-
trejši sistem – če vsi poslušajo 
in se držijo navodil.

Eden najbolj obremenjenih 
prehodov je zagotovo medna-
rodni mejni prehod Obrežje 
/ Bregana na avtocesti med 
Ljubljano in Zagrebom, a 
če imate v avtomobilu samo 
slovenske državljane oziroma 
državljane Evropske unije, 
potem lahko prečkate mejo 
na kakšnem vzporednem, 
obmejnem prehodu, kot smo 
to storili, ko smo se vračali iz 
Beograda. O čakalnih vrstah 
ni bilo ne duha ne sluha. Je 
pa pametno, da se o mejnem 
prehodu pozanimate prej, v 
manjši kovček pa spakirajte še 
pravšnjo mero potrpežljivosti.

Na obisk k sosedom

KOMENTAR
Alenka Brun

Urša Peternel

Jesenice – Na Jesenicah od 
decembra lani nimajo več 
prevajalke, ki je v lanskem 
letu pomagala pri sporazu-
mevanju v jeseniških usta-
novah, kjer se pogosteje sre-
čujejo s tujci. Sodelovala je z 
devetimi jeseniškimi zavo-
di, predvsem je pomagala v 
osnovnih šolah, kjer imajo 
velik delež tujcev. Njena po-
moč je bila najbolj potreb-
na pri prevajanju v in iz al-
banščine, prevajala je na po-
govornih urah, v bolnišni-
ci, na zavodu za zaposlova-
nje, centru za socialno delo 
... A javna dela, prek katerih 
je bila zaposlena, so se iztek-
la in tako zdaj na Jesenicah 
ni več nekoga, ki bi olajšal 
sporazumevanje s tujci. Da 

to predstavlja velik problem, 
so opozorili tudi na nedav-
nem posvetu na Občini Jese-
nice. Število otrok albanske 
narodnosti v šoli se iz leta v 
leto povečuje, je dejala Alen-
ka Robič z Osnovne šole Pre-

žihovega Voranca. Kot je de-
jala, mame teh otrok ne razu-
mejo slovensko, očetje so ne-
nehno v službi, in če se deni-
mo otrok v šoli slabo počuti, 
nimajo koga poklicati .... Na 
šoli zato prevajalko zelo po-
grešajo, njena pomoč bi bila 
nujno potrebna. Podobno 
je menila Urša Majstorovič 

iz Vrtca Jesenice, kjer ima-
jo prav tako vse več otrok al-
banske narodnosti. Njihovi 
starši ne hodijo na sestanke, 
ker ne razumejo slovensko, 
prav tako ne morejo prebrati 
obvestil na oglasnih deskah. 

Da je bila pomoč prevajal-
ke nepogrešljiva, je potrdi-
la tudi direktorica Centra za 
socialno delo Jesenice Anita 
Bregar. Na Jesenicah je de-
lež tujcev kar osemodstoten, 
kar je daleč nad državnim 
povprečjem, kjer je petod-
stoten. Velik delež med nji-
mi je albanske narodnosti, s 

katerimi se ni mogoče spo-
razumevati, zato so lani na 
pobudo centra tudi izvajali 
poskusni projekt za pomoč 
pri sporazumevanju s tujci. 
Tako je bila v sklopu progra-
ma javnih del zaposlena pre-
vajalka, ki pa se ji je po letu 
dni pogodba iztekla. Ankete 
so pokazale, da je bila njena 
pomoč res dragocena, zato 
je Bregarjeva na Občino Je-
senice pred dnevi posredo-
vala pobudo, naj najdejo de-
nar za ponovno zaposlitev 
prevajalke; za to bi potrebo-
vali 14.500 evrov.

Direktorica občinske 
uprave Občine Jesenice Va-
lentina Gorišek je povedala, 
da so s situacijo seznanjeni, 
pobudo pa bodo obravnava-
li v okviru priprave predloga 
proračuna za leto 2018. 

Potrebujejo prevajalko iz albanščine
Ker so se javna dela, prek katerih je bila na Jesenicah zaposlena prevajalka, iztekla, so v šolah, vrtcu in 
drugih ustanovah zdaj pri komunikaciji s tujci, zlasti albanske narodnosti, prepuščeni sami sebi.

Po uradnih podatkih je sredi maja v občini Jesenice 
živelo 325 državljanov Kosova, ki so imeli bodisi stalno 
ali začasno prebivališče.

Danica Zavrl Žlebir

Kokrica – V okviru Društva 
izgnancev Slovenije 1941–
1945 deluje tudi osem go-
renjskih odborov z nekaj več 
kot tristo člani. Vsako leto je 
eden od njih gostitelj sreča-
nja gorenjskih izgnancev, 
letos je bil to kranjski, ki je 
že sedemnajsto srečanje po 
vrsti pripravil na Kokrici. 
Zbrane je na srečanju poz-
dravil njegov predsednik 
Iztok Škofic, čigar mama 
je bila v mladosti izgnan-
ka. Med udeleženci je bilo 
veliko še živečih izgnan-
cev in njihovih svojcev, ki 
so prepričani, da spomin na 
trpljenje med vojno izgna-
nih v Nemčijo, Hrvaško in 
Srbijo ne sme zbledeti in 
da je treba ohraniti zgodo-
vinski spomin. »Redke smo 

še žive priče, ki smo doživeli 
nasilje fašizma in nacizma. 
Naj se sliši naš glas, da smo 
proti njima in tudi zoper na-
stanek novih fašističnih gi-
banj,« je na Kokrici dejala 
predsednica društva izgnan-
cev Ivica Žnidaršič.

Izgnancev je bilo med voj-
no kar 60 tisoč, in čeprav 
razseljeni po tujih državah, 
so pokazali narodno zavest, 
človeško in moralno trdnost, 
je dejal slavnostni govornik 
prof. dr. Janko Prunk. Zara-
di vsega tega imajo tudi da-
nes pravico zahtevati spo-
štovanje svojih socialnih in 
človekovih pravic. Takoj po 
osvoboditvi jim država ni 
bila naklonjena, sami so ob-
novili porušene domove in 
znova zaživeli. Šele sedanja 
država, nastala leta 1991, 
jim je priznala status žrtev 

vojnega nasilja, odškodni-
ne in rente. Toda brez priza-
devanja društva izgnancev 
se to ne bi zgodilo, je dejal 

slavnostni govornik in tu 
omenil veliko vlogo predse-
dnice Ivice Žnidaršič. »Kar 
uživate zdaj, ste si prisluži-
li s svojim trpljenjem med 
vojno in s svojim delom po 
osvoboditvi. Tudi zato imate 
moralno pravico, da tudi da-
nes dvignete svoj glas zoper 
krivice in nepoštenje v drža-
vi,« je dejal govornik. Udele-
žence srečanja je nagovoril 
tudi slovenski diplomat in 
kandidat za predsednika dr-
žave dr. Milan Jazbec, ki je 
član ožjega vodstva društva 
in enako kot gostitelj Iztok 
Škofic sin izgnanke.

Na srečanju so s petjem in 
folklornim plesom nastopili 
učenci podružnične šole na 
Kokrici, harmonikarja Žan 
Urbac in Luka Mahnič, za 
dobro razpoloženje pa Vese-
li Begunjčani.

Zgodovinski spomin naj živi 
Na Kokrici je potekalo sedemnajsto srečanje gorenjskih izgnancev.

Na srečanju gorenjskih izgnancev (od leve): dr. Milan 
Jazbec, Ivica Žnidaršič in Iztok Škofic / Foto: Primož Pičulin

Izgnanci, žive priče trpljenja med drugo svetovno vojno /Foto: Primož Pičulin 
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VABILO NA SV. JOŠT

V soboto, 24. junija 2017
vas vabimo na

Prireditev v poèastitev
dneva državnosti

Spored:
ob 19.uri - obisk svetih stopnic
ob 20.uri - sveta maša za domovino
ob 20:45 - proslava in kresovanje

Slavnostna govornika:
dr. Milan Sagadin in
dr. Janez Pogorelec
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Ana Šubic

Naklo – Ob prazniku Obči-
ne Naklo, ki ga sicer praznu-
jejo 29. junija, že ves mesec 
potekajo različne prireditve, 
ki so vrhunec dosegle minu-
lo soboto s prireditvijo Na 
vasi se dogaja in slavnostno 
sejo, na kateri so podelili pet 
občinskih priznanj. Posthu-
mno je srebrno plaketo pre-
jel dolgoletni občinski sve-
tnik Stanislav Koselj, ki je 
bil v mandatu 2010–2014 
tudi podžupan, zadolžen za 
področje urejanja in vzdrže-
vanja občinskih cest, jav-
ne razsvetljave ter inventu-
re. Srebrno plaketo je prejel 
tudi Milan Debeljak, dolgo-
letni podpredsednik Kultur-
nega društva Tabor in gos-
podar kulturnega doma ter 
avtor petih pesniških zbirk. 
Bronasto plaketo občine 
Naklo je prejel Damijan Ja-
nežič, dolgoletni član Turi-
stičnega društva Naklo in 
Likovnega društva Naklo, 
ki zbira slikovni material in 
predmete, raziskuje in za-
pisuje gradivo iz preteklosti 
vasi v občini Naklo. Bronas-
to plaketo je prejela tudi Bar-
bara Pogačnik, ki je aktivna 
vključena v delo Rdečega 
križa pri Društvu upokojen-
cev Naklo, likovno sekcijo 

pri Kulturnem društvu Dob-
rava Naklo in Kulturnem 
društvu Tabor Podbrezje. 
Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Žeje - Bistrica pa je ob 
80-letnici delovanja prejelo 
občinsko priznanje. Kot je v 
nagovoru dejal župan Mar-
ko Mravlja, se vsi prejemni-
ki priznanj dolga leta trudi-
jo vsak na svojem področju 
prispevati k boljšemu živ-
ljenju, njihov prispevek pa 
je resnično velik. Ob tem si 

želi, da bodo s svojim delom 
nadaljevali tudi v prihodnje.

Letošnji občinski praznik 
je bil v celoti posvečen 300. 
obletnici izdelave prvega le-
senega vodovoda v Naklem, 
ob tem so se spomnili tudi 
300. obletnice smrti po-
membnega Nakljanca dr. 
Gregorja Voglarja, po kate-
rem so letošnje leto poime-
novali Voglarjevo leto. O nje-
govi bogati zapuščini je na 
slavnostni seji spregovoril 

dr. Jurij Kurillo. Voglar je z 
oporoko zapustil tedanjih 
pet tisoč goldinarjev za iz-
gradnjo prvega vodovoda v 
Naklem, ki je bil dolg sko-
raj tri kilometre. Narejen je 
bil iz lesenih borovih cevi, 
po njem pa je voda pritekla v 
korito sredi vasi, del pa je bil 
napeljan naprej do župnišča 
in Vogvarjeve rojstne hiše. 
Vodovod so uporabljali kar 
192 let, nakar so leta 1910 le-
sene cevi zamenjali z rablje-
nimi litoželeznimi, ki so jih 
Nakljanci kupili na Dunaju. 
Po njih voda, imenovana »ta 
stara voda«, teče še danes.

V čast Voglarju so člani 
Konjeniškega društva Nak-
lo v soboto prikazali vrtanje 
in polaganje borovih cevi z 
orodjem, kakršnega so upo-
rabljali pred tristo leti. Ko-
rito, v katerega je po repliki 
lesenega vodovoda pritek-
la voda, so postavili na isti 
lokaciji, kot je stalo prvot-
no. Vanj je simbolično toč-
no ob 12. uri ponovno pri-
tekla voda. Likovno društvo 
Naklo pa je v Pavlinovi gale-
riji Kulturnega doma dr. Ja-
neza Filipiča odprlo razstavo 
o življenjski poti dr. Gregor-
ja Voglarja.

V Naklem pet nagrajencev
Letošnji praznik Občine Naklo je bil v znamenju tristote obletnice izdelave prvega lesenega vodovoda.

Župan Marko Mravlja je podelil priznanja štirim občanom in Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Žeje - Bistrica. / Foto: Tina Dokl

S prireditve ob 300-letnici prihoda vode v Naklo 

Urša Peternel

Jesenice – V začetku meseca 
je vodenje Zavoda za šport 
Jesenice prevzel Almin Go-
rinjac. Novi direktor ima 45 
let, je Jeseničan, po izobrazbi 
pa magister prava. "Ker je bil 

razpis za direktorja Zavoda 
za šport Jesenice ponovljen, 
sem se odločil, da se bom pri-
javil. V športu sem 28 let, v 
teh letih sem prišel do ne-
katerih spoznanj, ki sem jih 
vključil v svoj program dela 
in vizijo razvoja zavoda," 
je povedal. V prvih tednih 
vodenja si želi predvsem 
spoznati zavod, v katerem je 
19 zaposlenih, na drugi stra-
ni pa spoznati tudi izvajal-
ce programov in društva ter 
njihovo delovanje. Zato se je 
že srečal s predstavniki Špor-
tne zveze Jesenice, Športne-
ga društva Jesenice, nekate-
rih društev ... "Želim začeti 
v temeljih in najti ravnotež-
je, kjer bi se javni in zaseb-
ni interes prepletla v korist 
vseh," je dejal novi direktor, 
ki ocenjuje, da je zavod že 
doslej delal dobro, zato tudi 
stvari, ki so utečene in delu-
jejo dobro, ne bo spreminjal. 

Dolgoročno si želi, da bi 
športni park in ostalo infra-
strukturo, ki je v upravlja-
nju zavoda, posodobili, želi 
si okrepiti sodelovanje z iz-
vajalci športnih programov, 
vrtci in šolami ter vzpostavi-
ti močnejšo povezavo z zdra-

vstvom, turizmom in go-
spodarstvom. "Začeli bomo 
z majhnimi koraki, cilj pa 
je povečati število občanov 
v športni sferi in število ak-
tivnih društev. Za večjo pro-
mocijo bomo uporabili soci-
alna omrežja Facebook, Yo-
uTube ..." 

V upravljanju zavoda je 
tudi kopališče Ukova, ki po-
sluje z veliko izgubo, saj so 
lani letni stroški znašali ok-
rog 100 tisoč evrov, prihod-
kov pa je bilo okrog 14 tisoč 
evrov. Do letos je zavod up-
ravljal tudi smučišče Španov 
vrh. Ker so se pojavili zaseb-
ni investitorji, ki ga želijo 
oživiti, pa naj bi zdaj infra-
strukturo smučišča Občina 
Jesenice prodala.

Gorinjac je sicer že vse živ-
ljenje športnik, že 28 let se 
ukvarja s karatejem, je pred-
sednik in trener kluba Huda 
mravljica Jesenice.

Karateist na čelu 
zavoda
Direktor Zavoda za šport Jesenice je postal Almin 
Gorinjac, po izobrazbi magister prava, ki se v 
prostem času že 28 let ukvarja s karatejem.

Novi direktor Zavoda za šport Jesenice Almin Gorinjac

Vilma Stanovnik

Kranj – Mestna občina Kranj 
je na svojih spletnih stra-
neh ponovno objavila jav-
ni razpis za sofinanciranje 
najemnin poslovnih prosto-
rov v starem Kranju. Občina 
bo sofinancirala najemnine 
izbranim najemnikom na 
razpisu za obdobje od dneva 
začetka opravljanja poslov-
ne dejavnosti do 31. decem-
bra 2018. Prijavijo se lahko 

prihodnji najemniki poslov-
nih prostorov na ožjem ob-
močju starega Kranja, ki 
bodo v do sedaj praznih po-
slovnih prostorih opravlja-
li gospodarsko dejavnost in 
imajo sklenjeno najemno 
pogodbo ali jo bodo skleni-
li v letu 2017. Prednost pri 
sofinanciranju bodo ime-
li ponudniki s področja ma-
loprodaje. Prejemniki se za-
vežejo, da bodo po konča-
nem obdobju prejemanja 

subvencije v poslovnem pro-
storu izvajali dejavnost vsaj 
še 12 mesecev. Javni razpis 
je odprt do 15. septembra. 
Do 1. septembra je odprt 
tudi razpis za sofinancira-
nje obnove zunanjosti stavb 
v starem Kranju. Razpis za 
sofinanciranje je namenjen 
za obnove uličnih fasad in 
streh v starem Kranju, ki so v 
lasti ali solasti fizičnih oseb, 
pravnih oseb in samostojnih 
podjetnikov posameznikov. 

Nov razpis za sofinanciranje najemnin
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Jezersko – Jezersko občin-
sko praznovanje so začeli z 
odkritjem spominskega obe-
ležja pred dvajsetimi leti v ne-
sreči umrlima gorskima re-
ševalcema Radu Markiču in 
Luku Karničarju. Karničar je 
bil tudi pobudnik turnosmu-
čarskega tekmovanja, ki po-
teka že 22 let, sedaj kot me-
morial v spomin obema re-
ševalcema. Spominsko obe-
ležje je posvečeno tudi temu 
tekmovanju. Pobudo za po-
stavitev spomenika sta dala 
Jurij Markič, prejšnji župan 
in brat pokojnega Rada, ter 
Milan Šenk, vodja vsakokra-
tnega turnosmučarskega tek-
movanja, slovesno pa so ga 
odkrili župan Jurij Rebolj, 
predsednik Gorsko reševalne 
zveze Slovenije Igor Potočnik 
in Jasna Pečjak, ki vodi komi-
sijo za gorske športe pri Pla-
ninski zvezi Slovenije.

Slovesnost so nadaljevali s 
prireditvijo, ki jo je v dvorani 

Korotan pripravilo jezersko 
kulturno društvo. Na njej je 
v uvodu spregovoril župan 
Jurij Rebolj, za njim pa tudi 
častni gost, predsednik dr-
žave Borut Pahor. Župan je 
govoril o tem, kako si v obči-
ni prizadevajo ujeti občutlji-
vo ravnovesje med ohranja-
njem narave in razvojem. Je-
zersko želi biti izbrana zele-
na turistična destinacija, pri-
zadevajo si za trajnostni turi-
zem, zaradi česar so bili pred 
nedavnim kot prvi iz Slove-
nije in nenemško govore-
čega območja sploh spreje-
ti v združenje manjših turi-
stičnih krajev na območju 
Alp Planinska vas. Upanje 
za butični turizem jim daje 
tudi prihod Marjana Batage-
lja, znanega po uspešni tu-
ristični zgodbi v Postojnski 
jami, ki je na Jezerskem ku-
pil hotel Planinka. Rebolj je 
nanizal še nekaj načrtov ob-
čine in znova pozval doma-
čine, naj uporabljajo stori-
tve na Jezerskem, saj bodo 

le tako ohranili sedanji stan-
dard zase in za goste. 

Predsednik države Borut 
Pahor je Jezerjanom česti-
tal ob občinskem prazniku z 
željami za uspešen nadaljnji 
razvoj. Spomnil je na obdob-
je snovanja sedanje lokalne 
samouprave v državi in priz-
nal, da je takrat menil, da 
bi bilo pretirano drobljenje 

občin slabo za njihov razvoj, 
izkušnje pa so pokazale, da 
se je zmotil. Tudi Jezersko 
je ena majhnih občin, ki je 
v letih svojega obstoja po-
kazala vrsto uspehov. Pred-
sednik Pahor je podprl vizi-
jo občine, ki si prizadeva za 
trajnostni razvoj, češ da je to 
sicer zahtevna pot, a modra 
odločitev. Ko je Slovenija v 

preteklosti sklenila pospeši-
ti razvoj podeželja, je bila to 
pomembna odločitev, saj je 
zaradi tega danes življenje v 
vaseh skoraj enako kakovo-
stno kot v mestih. Predse-
dnik je ob prazniku občine 
ter obletnicah slovenske osa-
mosvojitve in mednarodnih 
priznanj Slovenije županu 
izročil slovensko zastavo. 

Praznovali s predsednikom
Prireditve ob prazniku občine Jezersko se je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor in županu Juriju Rebolju ob obletnici 
slovenske državnosti in mednarodnega priznanja naše države v dar izročil slovensko zastavo.

Skupaj z Jezerjani je tokrat praznoval predsednik države Borut Pahor. / Foto: Tina Dokl

  dostava domov, v službo, k prijatelju, sosedu ali na izbrano pošto,
  paket dostavijo v vnaprej dogovorjen prostor (na teraso, pod nadstrešek, v lopo),
  izberete uro dostave: do 10. ure, po 16. uri (za določene pošte), med 18. in 20. uro  

(za naslovnike v mestu Ljubljana),
  pred dostavo vas pokličejo ali pošljejo SMS,
 poskrbijo za prepošiljanje na drug naslov,
 paket hranijo na pošti 8, 15 ali 30 dni,
  prevzem in oddaja paketov tudi na 114 bencinskih servisih Petrola,
  prevzem paketov s plačilom odkupnine po povzetju s karticami Mastercard, Maestro, 

Visa, Karanta  in Diners Club ali z gotovino.

Preverite vse alternativne oblike dostave pošiljk na www.posta.si ali pokličite na 080 14 00. Za 
Pošto Slovenije  sta hitrost in udobnost dostave ključnega pomena, naj bosta od zdaj tudi za vas.

PS PAKETOMAT –  
to je moja nova izbira za  
dostavo paketov!
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Sodeluj v  

nagradni igri in prejmi  

Paket sreče! Poskusi! 

Med 15. in 28. 6. 2017 skupaj s Hitradiem 

Center med vas delimo Pakete sreče! 

Kakšno je darilo? Naj bo to presenečenje, 

vseeno pa povemo, da bo vsak dan  

nagrajevanja eden izmed prijavljenih 

prejel 200 EUR! 

Obišči www.radiocenter.si  

in se čim prej prijavi!

Pošta Slovenije ponuja preprosto rešitev za 
prevzem paketov – samopostrežne avto-
mate PS Paketomat, na katerih lahko na 24 
najfrekventnejših lokacijah s preprostim dos-
topom svoje pakete prevzamete 24 ur na dan,  
7 dni v tednu. Diskretno, hitro in priročno!

Ko boste prihodnjič spet kupovali na sple-
tu, izberite za mesto dostave paketa pake-
tomat v vaši bližini, če pa spletni trgovec ne 
ponuja možnosti dostave v PS Paketomat, si 
to zagotovite sami, in to tako:

Izberite Pošto Slovenije za dostavo va
šega paketa; za svoj naslov izpišite loka
cijo iz branega paketomata (lokacije preve-
rite na www.pspaketomat.si); dodajte svo
jo mo bilno številko; in prevzemite paket.

V Pošti Slovenije vsakodnevno nudijo tudi 
številne alternativne oblike dostave, s ka-
terimi lahko pošiljanje in prejemanje pake-
tnih pošiljk popolnoma prilagodite svojim 
željam, in sicer: 

Precej večji živ žav je po 
prostorih novozgrajene šole 
odmeval 15. septembra leta 
1917. Šolo je namreč tak-
rat obiskovalo kar 78 otrok. 
Kot je še spomnila učitelji-
ca Anica Kordež, so sicer v 
Podblici že zelo zgodaj spoz-
nali, da je izobraževanje go-
nilo napredka, zato so pouk 
še pred gradnjo šolske stav-
be organizirali kar po zaseb-
nih hišah. Novo šolsko po-
slopje so na pobudo učite-
lja Ivana Stupice začeli gra-
diti leta 1913, a se je gradnja 
zavlekla zaradi izbruha prve 

svetovne vojne, tako da so jo 
končali šele štiri leta pozne-
je. Leta 1963 so jo priključili 
Osnovni šoli Lucijana Selja-
ka v Stražišču, ki se je v šol-
skem letu 1998/99 preime-
novala v Osnovno šolo Stra-
žišče. Najmanj učencev je 
podbliško šolo obiskovalo v 
šolskem letu 1984/85, in si-
cer trije učenci v dveh razre-
dih. Zato so se že večkrat po-
javile težnje po zaprtju šole, 
a so se krajani vedno uprli.

Na to, kako zelo so šole na 
podeželju pomembne, je opo-
zoril tudi predsednik krajev-
ne skupnosti Igor Pogačnik. 
»Naša šola ni velika, vendar je 

to kraj, kjer so domačini vasi 
Njivica, Nemilje, Podblica in 
Jamnik osvojili prva znanja in 
prebrali prve besede.« Šola na 
deželi je po njegovih besedah 
tista temeljna celica, na kate-
ro se navezujejo domačini in 
jih nekje v podzavesti še ved-
no opominja na zvestobo nji-
hovemu kraju. »Če šole ne 
bo, se bo vez z domačim kra-
jem začela trgati in verjetno 
se bo tudi pretrgala.« Podob-
no je razmišljal podžupan Bo-
ris Vehovec, ki pravi, da so po-
deželske šole ključ za obstoj 
malih vasi. »Zato bomo nare-
dili vse, da se šola ohrani,« je 
obljubil Vehovec.

Šola duša njihovega kraja
31. stran

»Gre za najlažjo pot v 
Bike parku Krvavec, ki je 
primerna tudi za začetni-
ke, saj nima strmih spustov. 
Ob predpostavki, da ima-
jo osnovno predznanje, je 
primerna tudi za otroke,« 
pravi idejni vodja Bike par-
ka Anže Bizjak s Športnega 
društva Bam.bi, ki v sodelo-
vanju z RTC Krvavec razšir-
ja gorsko kolesarstvo na pla-
nini. Panorama trail bodo 
še letos prek planine Jezer-
ca povezali do začetka Muci 
traila. »Tako bomo dobili ep-
sko dolgo progo od plaže na 

Krvavcu do spodnje posta-
je žičnice,« je še pripomnil 
Bizjak. Kolesarjenje je pos-
tal najmočnejši poletni tu-
ristični produkt družbe na 
Krvavcu. »Kolesarjenje med 
poletno sezono ustvarja naj-
več prihodkov in k nam pri-
pelje največ gostov. Pole-
ti z žičnico prepeljemo oko-
li dvajset tisoč obiskoval-
cev, letos načrtujemo prib-
ližno dvajsetodstotno rast, 
kar pomeni, da bi pripeljali 
med 24 in 25 tisoč obiskoval-
cev,« pravi namestnik direk-
torja RTC Krvavec Uroš Zu-
pan, ki dodaja, da je še pose-
bej ob vse krajših in milejših 

zimah razvoj poletnega tu-
rizma nujen, da lahko druž-
ba normalno posluje skozi 
vse leto, zato nameravajo v 
sodelovanju s Športnim dru-
štvom Bam.bi in ob podpori 
lastnikov pašnikov tudi v pri-
hodnje razvijati kolesarjenje 
in dodajati nove proge. »V 
športnem društvu Bam.bi 
imamo dobrega partnerja, ki 
ima znanje in voljo za te pro-
jekte. Proge so narejene ve-
činoma ročno, z minimalni-
mi posegi v naravo. Imamo 
tudi razumevanje lastnikov, 
pašne skupnosti, zato se ko-
lesarstvo  tako dobro razvi-
ja,« zaključuje Zupan.

Panoramski razgledi za kolesarje
31. stran

Preddvor – V Preddvoru so 
z razpisom iskali novega 
direktorja tamkajšnjega za-
voda za turizem in na junij-
skem zasedanju občinskega 
sveta potrdili imenovanje 
direktorice, soglasno pod-
poro za to mesto je dobila 
Ernesta Koprivc, prej vodja 
TIC-a pri kranjskem zavodu 
za turizem, kjer se zaradi 
reorganizacije to delovno 
mesto ukinja. Rok Roblek, 
ki vodi občinski odbor za 
turizem in malo gospodar-
stvo, je poročal o razpisu in 
izboru kandidatke. Na razpis 
je prispelo devet predlogov, 
pet kandidatov je ustrezalo 
razpisu, enega so pozneje 
izločili, ker ni imel dovolj iz-
kušenj na področju turizma, 
štiri kandidatke pa povabili 
na pogovor. Med vsemi se 
je s svojo vizijo o razvoju 
turizma na podeželju in 
referencami najbolje izka-
zala Ernesta Koprivc, ki jo 
je najprej podprla komisija, 
na njen predlog pa po krajši 
razpravi, kjer je bila beseda o 
pričakovanjih glede razvoja 
turizma v občini, tudi občin-
ski svet. Nova direktorica bo 
delo nastopila julija. 

Soglasna podpora 
Ernesti Koprivc

KRATKA NOVICA
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Igor Kavčič

Kranj – Še nikoli doslej se od-
prtja razstave v Galeriji Pre-
šernovih nagrajencev ni ude-
ležilo toliko vrhunskih slo-
venskih umetnikov in ustvar-
jalcev v kulturi kot minuli če-
trtek. Z razlogom. Edinstve-
na galerija v Sloveniji vse od 
svojega nastanka sredi devet-
desetih let prejšnjega stole-
tja prireja razstave del nagra-
jencev likovne in vizualne 
umetnosti, zadnjih sedem 
let pa vsako leto dan po po-
delitvi v Cankarjevem domu 
predstavlja aktualne dobitni-
ke najvišjih državnih nagrad 
na področju kulture, od tega 
pet let tudi z razstavo njiho-
vih portretov. Tokrat v svoje 
prostore vabi z razstavo, ki 
združuje vse nagrajence zad-
njih 21 let, saj je na ogled kar 
173 njihovih portretov, ki jih 
je od leta 1996 do 2017 po-
snel eden najbolj prepoznav-
nih slovenskih fotoreporter-
jev in umetniških fotografov 
Tone Stojko, ki je leta 1984 
za razstavo gledaliških foto-
grafij tudi sam prejel nagra-
do Prešernovega sklada.

Tako je prvo nadstropje 
galerije namenjeno portre-
tom 42 Prešernovih nagra-
jencev, nagrajenci Prešerno-
vega sklada so na ogled v raz-
stavnih prostorih v pritlič-
ju in v drugem nadstropju, 
portrete skladovih nagrajen-
cev zadnjih osmih let pa so 
razstavili v Galeriji Prešer-
nove hiše. Kot je povedal 

vodja galerije Marko Arnež, 
sta razstava in obsežna mo-
nografija Stojkovih portre-
tov, ki so jo ob tem izdali, re-
zultat dolgoletnega sodelo-
vanja z upravnim odborom 
Prešernovega sklada, saj so 
lani vse razstavljene portrete 
tudi odkupili in so poleg šte-
vilnih likovnih del, ki so si-
cer v zbirki, tako še dodatna 
obogatitev galerije. »Lahko 
bi rekel, da je knjiga tudi na-
daljevanje knjige, ki je pred 
enaindvajsetimi leti izšla v 
Gorenjskem muzeju in v ka-
teri so predstavljeni nagra-
jenci od leta 1947 do 1996.«

Delo Toneta Stojka je tako 
v monografiji kot na odprtju 
razstave predstavila kustosi-
nja Muzeja in galerij mesta 
Ljubljana Marija Skočir, ki je 
poudarila, da je portret ume-
tniško delo, s katerim se na 
različnih področjih umetno-
sti prej ali slej sreča vsak av-
tor in z njim poseže v globino 
portretirančeve biti. Govorila 
je o bogatem fotografovem 
opusu na različnih področ-
jih: bil je odličen fotoreporter 
Mladine, tudi v prelomnih 
dogodkih Slovenske države, 
njegovo mojstrstvo je gleda-
liška fotografija, njegovi akti 
in telesa v gibanju so kot živi 
portreti. »Vsak Stojkov por-
tret je neke vrste nova reši-
tev vsebinskega in likovnega 
problema – katerega največji 
izziv morda ni poza, obraz ali 
osvetlitev, temveč položaj in 
gestikulacija rok,« med dru-
gim ugotavlja Skočirjeva.

O razstavi in Stojkovih 
portretih je spregovoril tudi 
predsednik upravnega od-
bora Prešernovega sklada 
Vinko Möderndorfer, kot 
je dejal, v dveh vlogah, na-
javljeni in vlogi dolgoletne-
ga prijatelja. »Sodelovanje 
odbora z Galerijo Prešerno-
vih nagrajencev se bo v pri-
hodnje krepilo naprej, iska-
li bomo še različne nove ob-
like. Delo galerije je zelo po-
membno, saj nagrajence 
promovira naprej in se na-
grada tako ne konča s pode-
litvijo 7. februarja zvečer,« 
je povedal Möderndorfer. 
»S Tonetom sva se prvič sre-
čala leta 1982 v Gledališču 
Glej, kjer sem režiral svojo 
prvo predstavo, on pa jo je 
fotografiral. Nikoli ne bom 
pozabil, kako je sledil igro in 
njeno energijo prenašal na 
fotografije. Predstave ni le 
dokumentiral, ampak je us-
pel iz nje narediti nekaj več. 
Tako tudi njegovi portreti 
niso le slike obrazov, ampak 
je v njih ujeta energija por-
tretirancev.« Da stanje v kul-
turi v Sloveniji ni dobro, zato 
je izid knjige, kot je mono-
grafija Stojkovih portretov 
Prešernovih nagrajencev, še 
prav poseben dogodek. 

Nazadnje je spregovoril še 
avtor portretov. Da ga je leta 
1996 k sodelovanju povabil 
takratni oblikovalec tiska-
nega almanaha nagrajen-
cev Miljenko Licul. »Od tak-
rat sem leto za letom foto-
grafiral za almanah, ki je bil 

ob podelitvi na voljo gledal-
cem in nagrajencem. Čas za 
fotografiranje bil vsako leto 
od 1. do 25. januarja. Če bi 
ga imel več, bi bile mogoče 
fotografije drugačne, res pa 
je, in to vsi nagrajenci vedo, 
da smo si vzeli veliko časa za 
fotografiranje. Sam jih razu-
mem, saj sem prav tako raje 
za kamero kot pred njo. Fo-
tografije so v marsičem na-
redili predhodni pogovori 
z njimi. Fotografirati sem 
običajno nehal, ko sem ve-
del, da imam prave posnet-
ke. Med dvesto do tristo po-
snetki sem na koncu izbral 
tri,« je svoje delo predsta-
vljal Stojko, zadovoljen tako 
z razstavo kot monografijo. 

Razstavo je odprl Igor Ter-
šar, generalni direktor Di-
rektorata za ustvarjalnost na 
Ministrstvu za kulturo z be-
sedami, da so Stojkove foto-
grafije nagrajence na neki 
način ''zamrznile'' v času, 
ko so ti ustvarili svoja naj-
boljša dela.

Razstava bo na ogled vse 
poletje do konca avgusta 
Zavod za turizem in kultu-
ro Kranj pa v sodelovanju z 
galerijo pripravlja tudi Po-
letje s Prešernovimi nagra-
jenci. Tako bo danes, v to-
rek, 20. junija, ob 18. uri 
na terasi letališča Fraport 
Ljubljana predstavitev pe-
sniške zbirke Dotiki da-
ljav / Pesmi Prešernovih 

nagrajencev 1996–2017. 
Pesniška zbirka z naslo-
vom Dotiki daljav / Pesmi 
Prešernovih nagrajencev 
1996–2017 predstavlja 24 
pesmi s prevodi 24 pesni-
kov. Tako pesmi kot prevo-
de so izbrali pesniki sami, 
prevedeni pa so v 11 različ-
nih jezikov. Likovna opre-
ma zbirke je iz Istrskih ski-
cirk akademskega slikar-
ja Emerika Bernarda, Pre-
šernovega nagrajenca leta 
1997. V petek, 23. junija, 
ob 19. uri pa bo v Prešerno-
vi hiši Predstavitev nagra-
jencev Prešernovega skla-
da, fotografov Tona Stojka, 
Joca Žnidaršiča, Stojana 
Kerblerja in Milana Pajka.

Portreti, ki so vrh naše kulture
V Galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju so v četrtek odprli razstavo Prešernovi nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada 1996–2017: Tone Stojko – 
Portreti. Stojkove izjemne fotografske upodobitve vrhunskih slovenskih ustvarjalcev, nagrajencev zadnjih enaindvajsetih let, bodo na ogled celotno poletje, 
portreti, objavljeni v obsežni monografiji, ki je prav tako izšla, pa za vedno. 

Med prejemniki velikih in malih Prešernovih nagrad so mnogi v svoj izvod monografije 
želeli tudi avtorjev podpis: (z leve) ilustratorka Liljana Praprotnik Zupančič - Lila Prap, 
fotograf Tone Stojko, literat Aleš Berger in kipar Mirsad Begić. / Foto: Primož Pičulin

Igor Kavčič

Medvode – Zgodba je neob-
ičajna, a ne ker pripoveduje 
o spolnem deliktu odrasle-
ga z mladoletno osebo, am-
pak ker se storilec Ray (igra 
ga Džoni Balloni), takrat pri 
štiridesetih, in dvanajstle-
tna žrtev Una (Maša Kav-
čič) dobita petnajst let kas-
neje. Potem ko on odslu-
ži večletno zaporno kazen, 
spremeni svoje ime, se od-
seli iz kraja, kjer sta nekoč 
oba živela. Ona najde nje-
ga, ker ga je videla na sli-
ki v oglasu za neko podje-
tje. V nekakšni konferenčni 
sobi, najbrž pa kar gardero-
bi, kjer delavci običajno pa-
kirajo in malicajo, mogoče 
počnejo tudi kaj tretjega, o 
čemer priča očiten nered, 

kaj kmalu ostaneta sama. 
Skozi njun pogovor, ki niha 
od histeričnega obsojanja 
do razumevajoče prizane-
sljivosti enega do drugega, 
se gledalcem, ki si v komor-
nem vzdušju oder delimo z 

obema igralcema, se počasi 
razkriva njuna zgodba. 

V uro in pol dolgi predsta-
vi nosilca obeh glavnih likov 
vseskozi nosita celotno bre-
me predstave, kar ob obsež-
nem in zahtevnem besedilu, 

minimalistični sceni in ne-
posredni bližini publike op-
ravita več kot odlično. Njun 
govor in gib vseskozi nare-
kuje ozračje v prostoru, ki 
je težko in tišči dol, gledal-
cem pa briljantno besedilo 
v našo podzavest. Dogodek 
pred leti je obema spreme-
nil življenje, nehote pa nam 
protagonista v podzavest po-
tiskata vprašanja o morali in 
mejah ljubezni, o obsojanju 
družbe in žrtvovanju. Nam 
avtor besedila želi povedati, 
da je travmatičnost dejanja 
treba iskati še kje drugje kot 
v njem samem?

Bržkone zato tudi konec 
ostaja odprt. Je mladoletnica, 
ki zmoti Rayja in Uno, le hči 
njegove aktualne partnerke 
ali kaj drugega? Režiser Bran-
ko Kraljevič zato odpre oder 
in nam vsem pokaže prazno 
dvorano. Una odide nazaj v 
svet, v katerem živimo.

Prva ponovitev bo že da-
nes, v torek, 20. junija, nas-
lednji pa v četrtek, 22. in pe-
tek 23. junija, vse ob 20. uri v 
Kulturnem domu Medvode.

O človeških globinah
V soboto smo si v Kulturnem domu Medvode ogledali premiero igre Davida 
Harrowerja Kos v režiji Branka Kraljeviča. Odličen igralski duet.

Džoni Balloni (Janez Vencelj) in Maša Kavčič sta v igri 
odlična. / Foto: Matevž Jekler

RADIO SORA, D.O.O., KAPUCINSKI TRG 4, ŠKOFJA LOKA

Kranj – V Mali galeriji Likovnega društva Kranj in v kleti Mestne 
hiše je na ogled razstava del avstrijske umetnice Irmgard Hu-
mmitzsch, ki je na lanskoletnem petem Mednarodnem festi-
valu likovnih umetnosti Kranj – ZDSLU 2016 prejela nagrado 
grand prix. 

Oblika in estetika
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Članska ekipa / Foto: arhiv HK Triglav

Hokejisti kranjskega Triglava, ki se intenzivno s suhimi 
treningi pripravljajo na novo sezono, o njej tudi 
razmišljajo. Igrali bodo namreč v novi mednarodni 
ligi skupaj s hokejisti beograjske Crvene zvezde, 
novosadske Vojvodine (oba Srbija), zagrebških klubov 
Medveščak, Mladost, Zagreb (Hrvaška) ter petih 
slovenskih klubov (Triglav, Bled, Slavija, Celje, Maribor). 
Sistem tekmovanja bo potekal dvokrožno, s tem da 
bodo gostovali tako v Beogradu kot Novem Sadu in 
seveda v Zagrebu, Mariboru, Celju, Ljubljani in na 
Bledu. Vzporedno s tekmovanjem v mednarodni ligi pa 
bo potekalo še državno prvenstvo, v katerem pa bodo 
igrali tudi hokejisti ljubljanske Olimpije in Jesenic, ki 
pa bodo tekmovali v Alpski hokejski ligi. Jedro moštva, 
ki si želi, da bi odigrali tako kot v pretekli sezoni, ko so 
zabeležili šestnajst (16) zaporednih zmag, ne bo kaj 
dosti spremenjeno. V moštvo se bodo vključili štirje 
mladinci: Jaša Jenko, Maj Tavčar, Anže Prostor in Nace 
Vilfan. Cilj v novi sezoni pa je, da se uvrstijo v končnico 
za boj za eno od medalj. 

Mednarodna liga bo izziv

Maja Bertoncelj

Kamnik – »Želela sem do-
seči osebne rekorde, tudi 
popraviti kakšnega državne-
ga mladinskega.« To so bile 
želje z začetka sezone mla-
de slovenske atletinje Agate 
Zupin. Že sedaj jih je prese-
gla. Sezona se je šele dodob-
ra začela, pa je že izboljšala 
dva državna mladinska re-
korda, in sicer v teku na 200 
in 300 metrov, kjer je za las 
zaostala za državnim član-
skim rekordom. Poleg tega 
je izenačila državni mladin-
ski rekord na 100 metrov. 
Za evropsko mladinsko pr-
venstvo ima norme za teke 
na 100, 200, 400 m in 400 
metrov z ovirami. Najbolj 
odmeven rezultat pa je do-
segla pred dobrim tednom, 
ko je na mitingu v Kranju na 
200 metrov poleg državne-
ga mladinskega rekorda od-
tekla tudi normo za svetovno 
člansko prvenstvo.

Pet let je trenirala 
plavanje

»Zelo sem bila preseneče-
na. Vesela sem, ker se je po-
kazal trud, ki ga vsa leta vla-
gam v atletiko,« je v petek 
pred treningom na stadionu 
v Kamniku povedala 19-le-
tna članica AD Kamnik. Za 
vsemi omenjenimi rezulta-
ti, ki so le delček v njeni sta-
tistiki, je veliko let trenin-
ga. »Atletiko treniram šest 
let. Treningov je kar veliko. 
Popoldan sem petkrat te-
densko na stadionu, zadnje 
leto in pol še trikrat tedensko 
vadim v fitnesu v Domžalah, 
kjer delam z ekipo KinVital. 
Atletiko sem začela trenirati 

v Kranju pri AK Satlar, nato 
je prišlo do sodelovanja z 
Damjanom Zlatnarjem, 
mojim sedanjim trenerjem 
v AD Kamnik,« je pojasni-
la atletinja z Brega pri Ko-
mendi, ki je športno pot za-
čela kot plavalka: »Plavanje 
sem v Kranju trenirala pet 
let. Treniral ga je tudi moj 
brat. Ko sem nehala, nisem 
vedela, s čim bi se ukvarjala. 
Bila sem proti koncu osnov-
ne šole in sem šla poskusit 
atletiko. V klubu sta trenira-
la brata Muhar. Jaka je ravno 
dobil medaljo na evropskem 
prvenstvu, ki je bila zame 
dodatna motivacija.«

Zupinova se je na začetku 
posvečala vsem disciplinam, 
tekmovala je celo v mnogobo-
ju, sedaj se je povsem osre-
dotočila na teke, kjer dose-
ga odlične čase. Kljub dose-
ženi normi za svetovno član-
sko prvenstvo prvi cilj ostaja 

mladinsko evropsko prven-
stvo. Normo ima za štiri di-
scipline. Svetovno člansko 
prvenstvo, pravi, bo za nag-
rado za ves trud. Tam bo tek-
la 200 metrov. »To bo zame 
velika sprememba, saj bom 
imela primerjavo z najbolj-
šimi sprinterkami na svetu. 
Nimam večjih pričakovanj,« 
dodaja dijakinja Gimnazije 
Domžale. Njena naslednja 
tekma bo na domačih tleh. 
Danes bo nastopila na moč-
nem atletskem mitingu v Ve-
lenju, konec tedna jo čaka 
ekipno evropsko prvenstvo v 
Izraelu. Njeni dolgoročni ci-
lji so jasni: olimpijske igre in 
čim boljši rezultati.

Trener jo vidi v teku na 
štiristo metrov z ovirami

Na atletski poti jo vodi 
trener Damjan Zlatnar, ki 
je v teku na 110 metrov z 

ovirami nastopil na dveh 
olimpijskih igrah. Kot je 
dejal, je Zupinova z normo 
malenkost presenetila tudi 
njega. »Upali smo na nove 
državne mladinske rekor-
de, na člansko normo pa še 
ne. Vsi ti rezultati so potrdi-
tev dobrega, kontinuiranega 
dela. Njene prednosti so viši-
na (179 cm, op. p.), ima dolg 
korak, sproščen tek, smisel 
za ritem, razume navodi-
la in jih tudi izvede ... Svoje 
osebne rekorde je v primer-
javi z lansko sezono že sedaj 
krepko izboljšala. Prvi letoš-
nji cilj je mladinsko evrop-
sko prvenstvo, kjer računa-
mo, da se bo uvrstila v fi-
nale in tam je ob izenače-
ni konkurenci vse odprto,« 
je dejal Zlatnar. Na vpraša-
nje, v kateri disciplini jo vidi 
čez leta, pa je brez pomisle-
ka odgovoril, da je to tek na 
400 metrov z ovirami. 

Nekdanja plavalka podira 
rekorde v atletiki
Agata Zupin, devetnajstletna atletinja z Brega pri Komendi, je izboljšala dva državna mladinska rekorda, 
enega izenačila in prvič dosegla normo za svetovno člansko prvenstvo. Danes bo tekla v Velenju.

Agata Zupin na stadionu trenira petkrat tedensko, nad njenim razvojem pa bdi trener 
Damjan Zlatnar.

Maja Bertoncelj

Kranj – V nedeljo se je v No-
vem mestu končala 24. ko-
lesarska dirka Po Sloveniji. 
Dobil jo je Poljak Rafal Maj-
ka (Bora), najboljši Slovenec 
pa je bil nepričakovano na pe-
tem mestu 18-letni Tadej Po-
gačar iz ljubljanskega Roga, 
varovanec trenerja Marka Po-
lanca. Pogačar je bil tudi naj-
boljši mladi kolesar.

Med slovenskimi kolesar-
ji, ki vozijo v dresu tujih ekip, 
se je najbolj izkazal Luka Me-
zgec (Orica-Scott) z etapno 
zmago in tretjim mestom. 
Na cilju petkove tretje etape v 
Ljubljani, ki je kolesarje vodi-
la tudi skozi Kranj, je bil naj-
bolj nasmejan. »Želel sem si 
zmage v Ljubljani, v našem 
glavnem mestu, in to mi je 

uspelo. Trasa je danes vodila 
skozi kraje, kjer sem bil rojen, 
kjer živim, in kjer veliko tre-
niram, tako da sem vedel, da 
bom imel veliko navijačev,« 
je povedal Kranjčan, ki živi v 
Kamniku. Na dirki so v dre-
su reprezentance pod taktir-
ko Matjaža Zevnika nastopa-
li tudi kolesarji KK Kranj, naj-
bolj opazen pa je bil v zadnji 
etapi Jaka Primožič.

Pred kolesarji je konec te-
dna državnih prvenstev. Slo-
vensko bo v Kranju v nedeljo, 
25. junija, organizator je KK 
Kranj. Na trasi Trstenik–Ba-
šelj–Bela–Kokrica se bodo v 
cestni vožnji pomerili mlajši 
mladinci, starejši mladinci in 
mladinke, ženske, U23 in eli-
te. Prvi start bo ob 9. uri, zad-
nji kategorij U23 in elite pa ok-
rog 13.30.

Pred kolesarji državno 
prvenstvo v Kranju 
Po dirki Po Sloveniji je pred kolesarji nova 
pomembna preizkušnja.

Petek je bil dan Luke Mezgeca. V tretji etapi dirke  
Po Sloveniji je bil nasmejan že skozi rojstni Kranj, smejalo 
pa se mu je tudi na cilju v Ljubljani. / Foto: Tina Dokl

Ljubljana, Kamnik – V soboto so vaterpolisti VK Ljubljana Slo-
van in AVK Triglav za naslov prvaka, ki se igra na tri zmage, ig-
rali tretjo tekmo na Bazenu Kodeljevo. Zmagovalca so odločali 
kazenski streli, saj je bil rezultat po rednem delu 8 : 8 (1 : 3, 1 : 
2, 5 : 1, 1 : 2). Spretnejši so bili domačini, zmagali s 13 : 12 in v 
zmagah povedli z 2 : 1. Za Triglav so v rednem delu po dvakrat 
zadeli Benjamin Popovič, Matej Nastran in Matic Rahne, po 
enkrat pa še Andrej Ančimer in Marko Gostič. Četrta tekma 
bo jutri, 21. junija, v Kranju z začetkom ob 20.45. V Kamniku 
pa se je 24. zbor vaterpolistov končal z igranjem druge tekme 
za končno tretje mesto v članskem državnem vaterpolskem 
prvenstvu sezone med vaterpolisti VD Kamnik in VK Koper 
1958. Tudi drugič so bili boljši Kamničani, zmagali s 13 : 9 (4 : 
3, 3 : 0, 2 : 3, 4 : 3) in z 2 : 0 v zmagah osvojili tretje mesto, kar 
je zanje zgodovinski uspeh. Med strelce za VD Kamnik se je 
šestkrat vpisal Blaž Briški, po trikrat sta zadela Tadej Debevec 
in Sebastjan Novak, enkrat pa Nik Nikolič. 

Branilec naslova v vodstvu, Kamnik tretji

Kranj – Za nogometaši Triglava je prva pripravljalna tekma, ki 
so jo odigrali v Gradcu. Pomerili so se z ekipo FK Rostov, ki 
je zadnjo sezono ruskega prvenstva končala na šestem mes-
tu, in zmagali z 1 : 0. Zadel je Marko Gajič. V soboto v Kranj 
prihaja hrvaški prvak NK Rijeka, s katerim bodo odigrali novo 
pripravljalno tekmo.

Triglav premagal ruskega velikana

Kranj – Slovenska rokometna reprezentanca bo januarja pri-
hodnje leto nastopila na evropskem prvenstvu na Hrvaškem, 
potem ko so bili uspešni v kvalifikacijah. V soboto so v Kopru 
odločilno zmago dosegli proti Portugalcem. Tekmeci Slovenije 
na prvenstvu bodo znani po petkovem žrebu v Zagrebu. V 
Kopru sta se izkazala tudi Škofjeločana Jure Dolenec in Matej 
Gaber, ki ga čaka nov pomemben mejnik – poroka.

Rokometaši so se uvrstili na evropsko prvenstvo
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Z d r a v j e  i n  j a Z  –  P r i j a t e l j a  ( 2 5 )Problem ali izziv
Nena Veber,  
IMT® & NLP® trenerka in 
coach, ALTHEA® center 
Zdravja in Harmonije

Ste za kratko igrico odkri-
vanja svojih izzivov? Pred-
stavljajte si, da ste v kinu. 
Gledate film. Ni vam všeč. 
Izberite odgovor, ki najbolje 
opiše, kaj čutite, storite.

1. Film me dela živčnega. 
Potrpim. Pogledam do kon-
ca, če sem že tukaj.

2. Film mi ni všeč. Ob-
sedim. Gledam do konca. 
Kako bo pa bilo videti, če bi 
kar odkorakal iz dvorane? 
Kaj si bodo drugi mislili o 
meni?

3. Ni preveč všeč ta film. 
Ampak če sem že vstopnico 
kupil, ga pogledam do kon-
ca.

4. Tale film je pa že 
spet  »k’r neki«. Ne mislim 
več gledati. Ven grem. Pa 
tudi v kino ne mislim več 
hoditi, ker vrtijo same zanič 
filme. Pa kako ravno mene 
zmeraj najdejo?

5. Čuden film, ni mi všeč. 
Vstanem in grem – gledat 
drug film.

Vživite se sedaj čim bolj in-
tenzivno v občutke in čustva 
situacije, ki ste jo izbrali kot 
odgovor. Zaprite oči. Pred-
stavljajte si, da ste ta hip v 
kinu v tej situaciji. Kakšen je 
občutek? Kako se počutite, 
ko obsedite, odhajate iz dvo-
rane? Zadovoljni, ponosni, 
nervozni, utrujeni, prazni, 
utesnjeni …?

Preberite spodnje razla-
ge. Se najdete? Pod isto šte-
vilko, morda celo več razla-
gami? Preverite. (V oklepa-
ju pa najdete opise izzivov, 
s katerimi bi se bilo dobro 
spopasti, preden ti postane-
jo problemi.)

1. V življenju se mi dogaja-
jo stvari, ki me motijo, obre-
menjujejo. Običajno po-
trpim, počakam, da se bo kaj 
spremenilo. (Se bo res spre-
menilo samo od sebe? Upa-
te kaj zase spremeniti tudi 
sami? Čemu služi vaše trplje-
nje, vloga žrtve? Kako bi se 
počutili, če se ji odpoveste?)

2. Moje življenje mi ni 
všeč. Kaj pa lahko naredim? 
Kar pustim vse skupaj? Od-
korakam? Kako bo pa to vi-
deti?  (Kaj je za vas bolj po-
membno, kako se počutite 
ali kaj si o vas mislijo dru-
gi? Kaj si pa o sebi mislite vi 
sami? Ste si všeč?)

3. Moje življenje ni ideal-
no. Želim in zaslužim bolj-
šega. Upam začeti drugače? 
Se splača? (Kakšna je prava 
cena za zadovoljno in sreč-
no življenje? Si upate zaupa-
ti in storiti korak k temu, kar 
si zares želite? Če ne, zakaj 
ne? Kaj vas ovira?)

4. Še ena slaba izkušnja. 
Zakaj se mi to dogaja? Ne 
bom več poskušal nič spre-
meniti. Se tako ali tako ne 
da.  (Zakaj se vam vsesko-
zi dogajajo enake stvari? 
Vprašajte se, kaj vam življe-
nje skuša dopovedati, poka-
zati, vas naučiti in pomaga-
ti, kako stvari delati druga-
če.)

5. Ni panike, tudi če gre 
kdaj malo slabše. Kje piše, 
da ne morem zapustiti ali 
spremeniti situacije, ki mi 
ni všeč? Stvar moje odločit-
ve. (Odlična odločitev. Vztra-
jajte na svoji poti. Vsakič, ko 
se zgodi kaj neprijetnega, 
zavestno poglejte, čemu slu-
ži situacija. Ugotovite, kaj 
vas uči o vas samih in takih 
situacij bo vedno manj.)

Problem ali izziv?
Osebno mislim, da vedno 

najprej dobimo izziv – situ-
acijo, v kateri še nismo bili. 
Uporabimo svoje sposob-
nosti, kreativnost, znanje, 
izkušnje … ter poiščimo re-
šitev. Začutimo občutke in 
čustva, ki se ob tem sproži-
jo. Naučimo se kaj novega o 
sebi ter izziv razrešimo. 

Problem nastane, ko se 
izziva ustrašimo, si ne za-
upamo dovolj, zbežimo iz 
sebe v zunanji svet. Iščemo 
»bergle«, ki naj bi nam poma-
gale, namesto nas razrešile 

problem. S tem se odpovemo 
svoji moči, izgubljamo zau-
panje vase. Dvomimo o svo-
jih sposobnostih reševanja iz-
zivov in pristanemo v začara-
nem krogu tesnobe, nemo-
či in ujetosti v projekcije stra-
hov, ki smo si jih v bistvu sami 
kreirali. In na to pozabili. Od-
govornost za svoje življenje 
prelagamo na druge. (Ali svoj 
avto tudi dajete drugim, da ga 
namesto vas vozijo?)

Začnimo dihati s polnimi 
pljuči. Začutimo svojo moč, 
svojo izjemnost, neponovlji-
vost. Upajmo si biti to, kar 
zares smo.

Poskrbimo vsak dan sproti 
za to, da bomo, ko bodo na plat-
nu našega življenja ugasni-
le luči, tudi iz te kinodvora-
ne odšli notranje izpolnjeni, 
srečni, ponosni nase in svo-
je odločitve. Ponosni, da smo 
bili del čudovitega filma svoje-
ga življenja, ki nas je obogatil 
in nagradil za vse iskrene vlo-
ge, ki smo jih v njem odigrali.

Jelena Justin

Grančišče, prepadna ska-
la nad Mojstrano oz. jugo-
zahodno od Mojstrane, nam 
na vrhu postreže z lepim 
razgledom na Mojstrano in 
Dovje, na greben Karavank, 
predvsem Dovško Babo, 
Hruški vrh, Klek, Stol, pog-
led proti Vratom pa je zara-
di gozda nerazgleden. Pre-
ko nepomembne skale so 
v lanskem letu naredili dve 
atraktivni ferati, zelo zahtev-
ni zavarovani plezalni poti, 
ki bosta dobra dodatna turi-
stična ponudba. Preizkusili 
smo ju že lani, a glede na to, 
da se sezona obiska visoko-
gorja hitro približuje, ju poj-
dimo ponovno preizkusit in 
malce potrenirat.

Zapeljemo se v Moj-
strano in parkiramo pri 

Slovenskem planinskem 
muzeju. Od muzeja nada-
ljujemo približno 100 me-
trov proti Vratom, ko se na 
desni strani odcepi cesta, 
ki pelje mimo hiš. Smero-
kaz nas usmeri strmo levo 
navzgor, skozi gozd in po 
manjšem melišču na zače-
tek ferate. Mislim, da ni tre-
ba posebej povedati, da je 
uporaba čelade, plezalnega 
pasu in samovarovalnega 
kompleta nujna. Čez Gran-
čišče sta speljani dve fera-
ti: lažja modra Aljaževa (B), 
težja rdeča Pot Mojstranških 
veveric (C). Za tiste, ki mor-
da ne veste: Mojstranške ve-
verice je bila skupina doma-
činov, ki jih je uspelo preple-
zati številne izjemno zahtev-
ne smeri doma in v tujini. 
Mojstranške veverice so bili: 
Janko Ažman, Zvone Kofler, 

Klavdij Mlekuž in Janez Bro-
jan; kasneje sta se jim pri-
družila še Janez Dovžan in 
Miha Smolej. 

Da sta ferati dve, je odlič-
na zamisel, saj vsak lahko 
svoj vzpon prilagodi glede 
na svoje znanje oz. – ker se 
poti nekajkrat srečata – lah-
ko po težji začnemo, in če vi-
dimo, da je za nas prezah-
tevno, nadaljujemo po laž-
ji modri poti. Značilnost fe-
rat v Grančišču so ohlapne 
jeklenice, kar je značilno za 
italijanske zavarovane ple-
zalne poti. 

Povzpeli se bomo po težji 
ferati, Pot Mojstranških ve-
veric. Vstop v ferato je precej 
navpičen, direkten, a pot kma-
lu zavije rahlo v levo in pre-
cej hitro dosežemo znameni-
to lestev, ki pa ni povsem fi-
ksna. Za marsikoga verjetno 
dokaj adrenalinsko! Na vrhu 
lestve nas jeklenica vodi v 
desno, čez razčlenjeno skalo. 
Stopov je veliko in ni proble-
ma. Lepo speljana pot nas hit-
ro vodi proti vrhu in že dose-
žemo tehnično najtežji del fe-
rate – prečka v desno. Na tem 
mestu so uporabljene doda-
tne skobe. Če jih ne bi bilo, bi 
bila ferata prijetno začinjena 
in bi jo lahko označili z oceno 
D. Nad prečnico se pot pože-
ne direktno navzgor, nato pa 
se usmeri rahlo v desno in že 

smo na vrhu. Ponekod je iz-
postavljenost izredna. Kratko 
in sladko, pravzaprav! Dolži-
na ferate je približno 250 me-
trov. Na vrhu je vpisna knjiga, 
kjer je opozorilna prošnja, da 
naj se ne sestopa po lažji fera-
ti. Povsem razumem prošnjo 
in upam, da se bo spoštova-
la! Z vrha lahko sestopimo po 
južni ali po severni poti. Če se 

odločimo za južno pot, sledi-
mo stezi v smeri smerokaza 
Mojstrana. Na začetku se pot 
strmo spusti, nato pa prečno 
zavije v desno in nas pripe-
lje na markirano pot, ki pelje 
proti Vrtaški planini, vrhu in 
Slemenu.  

Ferato sem obiskala pred 
kratkim in upam, da jo bodo 
odgovorni malce »pometli«, 

saj zemlja lahko kakšnemu 
neveščemu povzroča nepo-
trebne težave. 

Za konec naj pohvalim 
storjeno delo in naj ferati 
služita svojemu namenu. 

Nadmorska višina: 844 m
Višinska razlika: 200 m
Trajanje: 1 uro in 30 minut
Zahtevnost: 

Planinski izlet: Ferata Grančišče (844 m) 

Odličen trening
Če z Dovjega pogledamo proti Mojstrani, je Grančišče tista znamenita skala 
nad vasjo. Če pa proti Grančišču pogledamo izpred Slovenskega planinskega 
muzeja, pa gledamo v smeri dveh novih ferat.

Pogled na Grančišče z vrisano ferato Pot Mojstranških veveric / Foto: Jelena Justin

Izpostavljenost na lestvi / Foto: Jelena Justin

Detajl poti / Foto: Jelena Justin
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 Prijavite se na kmečko  
 ohcet v Bohinju!

Prijavnica za kmečko ohcet
(Podatke vpisujte čez besedilo v sivih okenčkih)

Kmečka ohcet v Bohinju je turistično-folklorna pri- 

reditev, ki jo že dolga leta organizira Turistično 

društvo Bohinj in prikazuje stare življenjske nava-

de Bohinjcev. 

Pare, ki se želijo poročiti na tradicionalen način vabimo, 

da sodelujejo v izboru za poročni par na Kmečki ohceti. 

Poroka bo potekala v soboto, 29.7.2017 ob 19.30 uri. 
V kolikor bo par želel imeti civilno poroko v Bohinju ta 

dan, se bo izvedla v popoldanskem času. Par bo oblečen 

v narodni noši, po poroki bo veselica z ansamblom. 

Za hrano in pijačo določenega števila svatov bo poskr-

bljeno. Mladoporočenca bosta prejela več lepih daril, 

kot sta prstana, potovanje, najem apartmajev v Bohinju, 

razne športne dejavnosti, obiskala bosta vse lepote Bo-

hinja in še kaj!

Izpolnjeno prijavnico pošljite na TD Bohinj, Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko 

jezero najkasneje do četrtka, 22.6.2017 do 10. ure. Razpis je objavljen tudi na 

spletu: www.bohinj-info.com

Pozor!   Ker bo potekala poroka po starem, se bosta morala naučiti 

nekaj besedila (a ne veliko).

Izkoristite edinstveno priložnost za poroko 

in dobro zabavo, korajža velja!

Maja Bertoncelj

Rateče – Preizkušnje s pre-
magovanjem najrazličnej-
ših ovir so med slovenskimi 
rekreativci zelo priljubljene. 
Dokaz za to je udeležba na 
oviratlonu v Planici, ki je po-
tekal v soboto. Z ovirami se 
jih je spopadlo več kot 2300, 
prvič se je dogajanju pridru-
žil tudi Oviratlon podmla-
dek. Nekaj več kot sto otrok, 
starih med šest in petnajst 
let, se je na zanje posebej 
prilagojenem poligonu soo-
čilo z desetimi oziroma pet-
najstimi ovirami.

Precej več ovir je bilo na 
»velikem« oviratlonu, in si-
cer 23, ki so bile razporeje-

ne na osem kilometrov dolgi 
trasi. Planiška velikanka je 
bila le ena izmed njih. Z dna 
so se morali podati na vrh za-
letišča. Oviratlon je potekal 

tudi v kleti nordijskega cen-
tra, kjer so vsi okusili stik z 
ledenimi kristali. Zahtevnih 
ovir ni manjkalo, udeleženci 
so bili na cilju ponosni in za-
dovoljni – tako kot tudi or-
ganizatorji. »Planica je več 
kot upravičila naša priča-
kovanja. Prepričan sem, da 
smo oviratlonci danes pos-
tavili nov izjemen mejnik,« 
so po šesti sezoni oviratlo-
na besede predsednika ŠD 
Oviratlon Luke Ravniča, ki 
zagotavlja, da ekipI Ovira-
tlona izzivov tudi za priho-
dnost ne bo zmanjkalo. Ovi-
ratlon je zaznamovala tudi 
dobrodelna nota, saj so en 
evro od vsake plačane prijav-
nine, skupaj 2.316 evrov, po-

darili otrokom, ki so na reha-
bilitaciji v URI – Soča. Ta bo 
sredstva namenila za nakup 
prilagojenih športnih pripo-
močkov.

V Planici poleteli 
oviratlonci
Osem kilometrov in triindvajset ovir je v Planici 
premagovalo več kot dva tisoč tristo oviratloncev.

Oviratlonci so se tokrat preizkusili v Planici.  
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Maja Bertoncelj

Kranj – Pobeg s kolesom bo 
potekal tretje leto. Vse sku-
paj pa se je začelo že precej 
prej, marca 2005, ko je takrat 
16-letni fant svojim staršem 
napisal poslovilno pismo, na-
basal nahrbtnik in s kolesom 
pobegnil v Kranjsko Goro, 

kjer si je naslednji dan ogle-
dal finale smučarskih pole-
tov v Planici. Policisti so ga iz-
sledili po dveh dneh iskanja. 
Deset let kasneje je ta fant po 
imenu Grega Čepon prvič or-
ganiziral kolesarsko priredi-
tev, ki je potekala po isti trasi, 
po kateri je takrat bežal. Do-
godek je dobrodelen, Gregi pa 

se lahko pridružite na kolesar-
jenju na trasi, ki poteka na re-
laciji Horjul–Planica in je dol-
ga 127 kilometrov. Start bo ob 
8. uri v Horjulu, pridružite pa 
se mu lahko med celotno tra-
so na vstopnih točkah: Gore-
nja vas, Škofja Loka, Kranj, 
Jamnik, Zgornja Lipnica, 
Lesce, Bled, Zgornje Gorje, 

Mojstrana in Kranjska Gora. 
Cilj v Planici je predviden ob 
15. uri. Prireditev ni tekmoval-
ne narave, zbrana sredstva pa 
bodo namenjena najstniku 
Primožu, ki se je septembra 
lani kot sopotnik v avtomobi-
lu poškodoval v hudi prome-
tni nesreči in okreva v Klinič-
nem centru v Ljubljani.

Pobeg s kolesom od Horjula do Planice
Najbolj množičen kolesarski pobeg v Sloveniji bo v soboto, 24. junija.

Andraž Sodja

Bled – Tudi letos je Pohod ra-
zuma, volje in moči – Brajni-
kov memorial, tokrat že 24., 
postregel z izjemno zahtev-
nimi preizkušnjami za vseh 
28 ekip pripadnic in pri-
padnikov Policije, Sloven-
ske vojske, Uprave RS za 
zaščito in reševanje, gasilcev 
in gorskih reševalcev. 

Na dvodnevnem tekmova-
nju, ki velja za eno najtežjih 
športnih preizkušenj, so se 
morali v visokih temperatu-
rah spopasti s plavalno pre-
izkušnjo na Blejskem jeze-
ru, streljanjem na poligonu 
Mačkovec, kolesarjenju sko-
zi Radovno do Lengarjevega 
rovta, pohodom skozi sedlo 
Dovška vratca z orientacijsko 
nalogo do Kovinarske koče v 
Krmi in kolesarjenje do Bo-
hinjske Bele. Drugi dan so 
nadaljevali s kolesarjenjem 
po Zgornji Bohinjski dolini, 
se pomerili s kanuji na Bo-
hinjskem jezeru, odkolesari-
li do skakalnega centra na Po-
lju, pohod na Planino za Li-
scem, nato pa s kolesi prek 
Nemškega Rovta, Rovtarice 
in Taleža ter bredenjem Save 

do cilja pod Ribensko goro. Z 
veliko prednostjo so tudi le-
tos slavili pripadniki special-
ne enote Policije, ki so zah-
tevno progo z rekordno nad-
morsko višino premagali v 
devetih urah, tridesetih mi-
nutah in 40 sekundah, naj-
bližji zasledovalci pa so bili 
pripadniki Generalne policij-
ske uprave z desetimi urami 
55 minutami in sedmimi se-
kundami ter tretjeuvrščena 
prva ekipa policijske uprave 
Ljubljana z enajstimi urami, 
dvema minutama in 39 sto-
tinkami.

Tekmovanje, ki ga je os-
noval jekleni policist Mitja 
Brajnik, ki je pred dvajse-
timi leti umrl v nesreči na 
Okrešlju, vodi njegov sin 
Matej Brajnik, ki je ob za-
ključku tekmovanja čestital 
vsem udeležencem: »Sle-
dimo elementom, ki jih vsi 
trije segmenti udeležencev 
morajo znati, uspelo nam 
je postaviti rekord z najviš-
jo točko nadmorske višine 
više od 2100 metrov. Tra-
sa je bila letos nekoliko bolj 
kolesarska, tudi v prihodnje 
pa bomo skozi športni duh 

in vrline poskušali uveljav-
ljati med vsemi tremi se-
gmenti udeležencev, polici-
jo, vojsko in civilno zaščito.« 

Udeležencem je čestital 
tudi državni sekretar na mi-
nistrstvu za notranje zade-
ve Boštjan Šefic in poudaril, 
da so zmagovalci vsi, ki so se 
spopadli s težkim izzivom 
na trasi tekmovanja. Poseb-
na pokala pa sta prejela tudi 
najizkušenejša tekmoval-
ka Metka Srečnik in najbolj 
vztrajen tekmovalec Slavko 
Keršič, ki se je memoriala 
udeležil že dvajsetič.

Najhitrejši znova »specialci«
Na štiriindvajsetem Pohodu volje, razuma in moči – Brajnikovem memorialu, ki velja za eno najtežjih 
športnih preizkušenj, so z veliko prednostjo znova slavili pripadniki specialne enote Policije.

Zmagovalci Brajnikovega memoriala 2017 / Foto: Andraž Sodja

Radovljica – Serija tekaških prireditev Gorenjska, moj planet se 
bo nadaljevala 23. junija z Radol'ško 10ko, ki jo Športna zveza 
Radovljica v sodelovanju z Občino Radovljica tradicionalno 
organizira pred dnevom državnosti. Tek bo letos potekal v 
večernih urah. Otroci bodo startali ob 19. uri, odrasli pa ob 
20. uri. Letos bo spremenjena tudi trasa. Odrasli bodo tekli 
deset krogov v samem središču Radovljice.

Gorenjska, moj planet v petek v Radovljici
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Andraž Sodja

Kranj – Na kranjskem okro-
žnem sodišču se je prejšnji 
teden z zaslišanjem prič, ki 
jih je predlagalo kranjsko to-
žilstvo, nadaljevalo sojenje 
Metiju Plavi, ki ga obtožni-
ca bremeni izsiljevanja šen-
čurskega kmeta in podjetni-
ka Aleša Šterna za skupno 
več kot 1,6 milijona evrov. 
Izsiljevanje naj bi potekalo 
več let, začelo naj bi se leta 
2010, ko naj bi Meti Plava 
poskrbel za zazidljivost Šter-
novih parcel, slednji pa naj 
bi za uslugo plačal 128 tiso-
čakov. Znesek je bil pozneje 
razpolovljen. S prvim plači-
lom naj bi Štern padel v za-
čaran krog izsiljevanja in vi-
sokih obresti, pri obtožencu 

naj bi si izposodil denar za 
gradnjo hleva in privolil v vi-
soke obresti, pri tem pa so 
dolgovi do Plave začeli vse 
bolj naraščati, zato si je začel 
izposojati denar pri drugih.

Na tokratni glavni obrav-
navi so na prostor za priče 
stopili prijatelj domnevne-
ga oškodovanca Matic Mur-
ko in vrsta prič, od katerih si 
je Štern še izposodil denar. 
Murko je povedal, da Šterna 
pozna od mladih nog, oško-
dovanca pa je, ko mu je ta 
povedal za domnevno izsi-
ljevanje, seznanil s krimina-
listom, da bi zadevo prijavil. 
»Aleš mi je povedal, da ne-
kega hudega fizičnega obra-
čunavanja razen polivanja z 
bencinom ni bilo. Ne spo-
minjam se, da bi bil Štern 

v tistem obdobju kaj dru-
gačen.« Na vprašanje obto-
ženčevega zagovornika Mi-
tje Severja, ali se mu je oško-
dovanec Štern kdaj zlagal, je 
odgovoril, da dostikrat in da 
mu vsega ne verjame. 

Naslednji na mestu za pri-
če je bil Štefan Bizjak, ki je 
Šternu posodil denar za na-
kup neke mehanizacije. 
Oškodovanca je označil za fi-
guro, kjer beseda ne drži po-
polnoma nič: »Spoznal sem 
ga kot prevaranta. Ko smo 
mi sodelovali, se je iz nas de-
lal norca, opremo smo doba-
vili in zmontirali brez denar-
ja. Ima tudi druge obvezno-
sti za redno vzdrževanje, 22. 
junija pridejo rubež, polici-
ja, selitveni servis.« Kot je 
še dodal, si je Štern verjetno 

izbral Metija Plavo, ker mu 
je dal denar brez papirjev: 
»Jaz papirje imam. Dolžan 
je 1,2 milijona evrov. Ima ra-
čune v Avstriji in blokirane 
račune pri nas.«

Podobno je oškodovanca 
opisal tudi Jure Šubic, ki je 
pojasnil, da si je Štern leta 
2015 hotel pri njem izposo-
diti denar, a mu ga ni dal, ker 
je imel tedaj že blokirane ra-
čune. Dodal je še, da se je 
Štern pred tremi tedni ogla-
sil pri njem in mu dejal, naj 
na sodišču kot priča pove, da 
ga je Meti Plava izsiljeval.

Tudi naslednja priča je iz-
javila, da je Šternu posodila 
19 tisoč evrov, poplačala pa 
se je s prepisom in prodajo 
traktorja, ki ga je za garanci-
jo vzela od Šterna. 

Oškodovancu vsega ne verjamejo
Na sojenju Metiju Plavi, ki ga obtožnica bremeni milijonskega izsiljevanja šenčurskega kmeta in 
podjetnika Aleša Šterna, so zasliševali priče, ki so oškodovancu posojale denar.

Kranj – Kranjski policisti so prejšnji teden zasegli gorsko kolo, 
ki je bilo neznanemu lastniku zelo verjetno odtujeno na ob-
močju Kranja. Gre za moško gorsko kolo znamke Merida, ki je 
bilo prvotno belo–rdeče barve, tat pa ga je kasneje prebarval 
v zlato barvo (na sliki). Policisti zdaj prosijo pravega lastnika, 
naj se z dokazili o lastništvu oglasi na Policijski postaji Kranj.

Iščejo lastnika ukradenega kolesa
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Simon Šubic

Moste – Na gorenjsko av-
tocesto pri Mostah je v pe-
tek zjutraj zašel nenavaden 
sprehajalec – labod. Ker se je 
sprehajal kar po vozišču, kar 
je predstavljalo nevarnost 

za voznike, so ga policisti 
odstranili. Z intervencijskim 
vozilom so ga odpeljali na 
Bled, kjer so ga predali čla-
nom tamkajšnjega društva 
za zaščito živali, ti pa so ga 
– nepoškodovanega – takoj 
spustili na Blejsko jezero. 

Labod zašel na avtocesto

Simon Šubic

Tacen – Policija je pred dne-
vi znova podelila prizna-
nja za hrabrost in požrtvo-
valnost. Prejelo jih je 21 po-
licistov in 13 občanov, ki so 
nesebično pomagali in reše-
vali življenja, pri tem pa so 
nekateri ogrozili tudi svoja. 
Med prejemniki priznanj 
so bili znova tudi Gorenjci. 
Medaljo za hrabrost sta tako 
prejela medvoška policist-
ka Sanja Potočnjak in pro-
stovoljni gasilec iz Zgornjih 

Pirnič Mitja Jamnik, ki sta 
skupaj z ljubljanskima poli-
cistoma Dušanom Malijem 
in Gregorjem Poglajnom 
kmalu po novem letu pre-
prečila samomor deklice, 
ki je grozila, da se bo vrgla s 
strehe osnovne šole. Pogla-
jen, policist v OKC Ljublja-
na, kamor je poklicala, se je 
z deklico ves čas pogovar-
jal po telefonu, medtem pa 
so se policista Potočnjako-
va in Mali ter gasilec Jamnik 
povzpeli na poledenelo plo-
čevinasto streho. Deklici so 

se previdno približali, poča-
kali, da je končala telefonski 
pogovor s policistom Poglaj-
nom, nato pa ji pomagali z 
nevarne strehe. Medalje za 
požrtvovalnost so prejeli Se-
bastian Mohorič, pomočnik 
komandirja PP Medvode, in 
občan Gašper Plevel iz Men-
gša, ker sta rešila življenje 
dečku, ki je poskušal skoči-
ti z mostu, ter Andrej Ristič, 
vodja policijskega okoliša 
PP Radovljica, ker je prepre-
čil samomor z vžigom v casi-
noju v Lescah.

Priznanja za hrabre

V intervenciji so sodelova-
li tudi trije reševalci Nujne 
medicinske pomoči Kranj, 
poveljnik Civilne zaščite 
Mestne občine Kranj in dva 
člana Gasilske brigade Lju-
bljana, ki sta po končanem 
gašenju z nadtlačnim pre-
zračevalnikom poskrbela za 
prezračitev močno zadim-
ljenega trgovskega centra.

»Obvestilo o požaru smo 
prejeli ob 6.45. Približno uro 
je trajalo, da smo ga lokalizi-
rali, intervencijo pa smo kon-
čali šele ob 14. uri. Ko so meri-
tve pokazale, da v trgovskem 
centru ni več prisoten oglji-
kov monoksid, smo zaposle-
nim dovolili, da so vstopili v 
notranjost. Na prizorišču je 
na koncu zaradi požarne stra-
že ostalo tudi še manjše števi-
lo gasilcev,« je po končani in-
tervenciji povedal Šifrer.

Vodja nakupovalnega 
centra Qlandia Kranj Meta 

Ahačič je v soboto poveda-
la, da je stari del centra os-
tal nedotaknjen in ga je bilo 
treba le prezračiti in očistiti. 

»Ta dogodek je bil res velik 
šok, in to tik pred načrtova-
nim odprtjem novega dela 
centra, ki smo se ga zelo 

veselili,« je dejala in napo-
vedala, da bodo odprtje no-
vega dela zagotovo presta-
vili. 

Qlandio odprli že dan po požaru
31. stran

Na intervenciji je sodelovalo okoli sto petdeset kranjskih poklicnih in prostovoljnih gasilcev, 
pomoč je prispela tudi iz Gasilske brigade Ljubljana. / Foto: Tina Dokl
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Kranj, Celje – Pred dnevi so 
kriminalisti na območju 
Celja, Ljubljane in Kranja 
opravili več hišnih preiskav 
pri domnevnih članih orga-
nizirane kriminalne združ-
be, ki se je ukvarjala s prepo-
vedanimi drogami. Tri glav-
ne osumljence, 51-letnega 
državljana Bosne in Herce-
govine, ki prebiva na obmo-
čju Celja, ter 43 in 33 let sta-
ra moška iz Ljubljane in Ce-
lja so pridržali. 

Na Policijski upravi Celje 
so pojasnili, da so kriminali-
sti preiskavo izvajali v sode-
lovanju s tujimi varnostni-
mi in pravosodnimi organi, 
predvsem iz Italije. V prei-
skavi so tudi z uporabo pri-
kritih preiskovalnih ukre-
pov od sredine lanskega leta 
ugotovili, da so osumljeni 

sodelovali v širše organizi-
rani kriminalni združbi, ki 
je delovala na širšem evrop-
skem prostoru ter bila or-
ganizirana za transport in 
preprodajo prepovedanih 
drog, predvsem kokaina. 
Med drugim so sodelovali 
tudi pri nabavi in transpor-
tu približno 47 kilogramov 
kokaina, ki je bil slovenske-
mu državljanu (neuradno 
Kristijanu Kameniku) maja 
lani zasežen v Milanu in je 
bil že obsojen na osemletno 
zaporno kazen. Droga, ki je 
bila zasežena v Italiji, je bila 
sicer namenjena v Slovenijo.

Osumljene so s kazensko 
ovadbo zaradi suma storitve 
kaznivega dejanja neupravi-
čene proizvodnje in prome-
ta s prepovedanimi droga-
mi že privedli k preiskoval-
nemu sodniku Okrožnega 
sodišča v Celju.

Skrbeli za prevoz kokaina



Mestni glavar  
Miha Ješe

Tako je od nekdaj: v pra
zničnem juniju starodav
na Loka dobi svojo najlepšo, 
najbolj čarobno in najbolj 
pisano podobo. In to so dne
vi, ko naše tisočletno mesto 
prijateljem od vsepovsod na 
stežaj odpre vsa mestna vra
ta in nas povabi na svoje uli
ce in trge.

Loka spet praznuje! V me
stu bo semenj nad semnji – 
loški Historial. In spet bo tu 
praznik naše občine. Mojstri 
rokodelci iz vsega loškega go
spostva in trgovci iz širnega 
sveta bodo na ogled postavi
li umetelne izdelke in imeni
tne umetnije, na sejemskih 

»štantih« nam bodo ponuja
li pridelke in izdelke umnih 
in pridnih kmečkih rok. Se
menj bo res živ: sredi Pla
ca, Lontrga in Cankarjevega 
trga! Po mestu se bodo razle
gali čarobni zvoki starodavne 
glasbe in nas skupaj s plesal
ci Lonce vabili na ples. Loški 
»oštirji« bodo mize obložili 
s slastnimi dobrotami in jeli 
polniti vrče hladnega piva. 
Za žejo in pogum! Kajti »na 
svitlo« bomo postavili dra
matično igro Hudičeva brv 
– predstavo o najskrivnos
tnejšem in najstrašnejšem 
mostiču, ki že stoletja vodi 
iz Puštala v predmestni Kar
luc čez tesen Poljanske Sore. 
Tisti bolj plašne sorte bo
ste skupaj s pogumno loško 

otročadjo vedoželjno vstopa
li v skrivn(ostn)e mestne la
birinte, polne pisanih roko
delnic in pravljičnih igrarij, 
kjer bomo lovili puštalske 
žabe.  Zbrano bodo prisluh
nili tudi pravljicam in pripo
vedkam in si ogledali razsta
ve likovnih izdelkov.  

Otročad se bo ves dan razi
grano igrala na Lontrgu, kjer 
se bodo zbrali tudi domači tr
govci loškega gospostva. Po
poldne pa se bodo najmlaj
ši lahko povzpeli na mogoč
ni Loški grad, kjer nas bo v 
grajskem stolpu čakal skriv
nostni mož Turškega cesar
stva, skrivnostno pa se bo ka
dilo tudi iz Škoparjeve hiše.

To je tudi dan srečanja 
in druženja s prijatelji od 

vsepovsod. Loko bodo obi
skali vitezi Viteškega reda 
Jurija in Volka Engelberta 
Turjaškega iz Žužemberka 
pa metalci zastav in meče
valci Taboršti kupci iz Tabo
ra. Zasedba pouličnih glas
benikov Noreia bo s seboj 
prinesla zvoke z irskih, škot
skih in bretonskih obal. 

Letošnji Historial nam 
torej spet ponuja zvrhano 
mero privlačnih doživetij. 
Zato kot mestni glavar v so
boto, 24. rožnika, vse ljud
stvo od blizu in daleč prav 
prijazno vabim v našo Pisa
no Loko na prireditve Histo
riala 2017. Pridite, na tem 
našem poletnem festivalu 
zgodovine se bomo zago
tovo imeli nadvse prijetno. 

Pravzaprav čarobno.
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Monika Tavčar

Na Mestnem, Cankarje
vem in Spodnjem trgu bodo 
postavljene stojnice, na ka
terih se bodo s svojimi iz
delki predstavljali rokodel
ski mojstri od blizu in daleč, 
med njimi bodo tudi člani 
Konzorcija rokodelskih cen
trov Slovenije. Na trgu pred 
cerkvijo sv. Jakoba bo Knji
žnica Ivana Tavčarja postavi
la knjižnico na prostem, pra
vljičarke iz Vrtca Škofja Loka 
pa vabijo na občinski vrt. 

Na osrednjem odru bodo 
nastopili plesalci, glasbeniki 

in vitezi: člani Plesne skupi
ne Lonca, glasbene zasedbe 
Noreia ter Viteškega reda Ju
rija in Volka Engelberta Tur
jaškega z žužemberškega 
gradu, za spektakel z meta
njem zastav in mečevanjem 
pa bodo poskrbeli gostje iz 
pobratenega mesta Tabor 
na Češkem. 

V Rokodelskem centru 
DUO bo na ogled razstava 
o tkanju in tkalcih, na kateri 
se bodo predstavili: Turistič
no društvo Davča, Bojana 
Ažman, Ladka Peneš, Luč
ka Tičar, Albina Jamnik, Za
vod EkoAlt Vindol in Tkalski 
atelje Slovenskega etnograf
skega muzeja. V Centru bo
sta obenem potekali tudi dve 
delavnici za odrasle, na kate
rih bodo tkali trakove in iz
delovali usnjene zapestnice.

Historično mesto vabi 
tudi na ogled Špitalske cer
kve na Spodnjem trgu, ki 
bo ta dan izjemoma odprta, 
ter v Galerijo Franceta Mi
heliča, Groharjevo galerijo 
in Škoparjevo hišo na grad. 

Vstop bo prost. Na spreho
du po mestu se ustavite še 
v Mali galeriji Občine Ško
fja Loka in v mali dvorani 
Sokolskega doma, kjer se 
bodo s svojimi izdelki pred
stavljali vrtčevski otroci in 
učenci škofjeloških osnov
nih šol, ki so razstavo pri
pravili tudi v Oknu Loške 
hiše. 

V osrčju dogajanja bo di
šalo po kulinaričnih dobro
tah s poudarkom na loški ku
linarični dediščini, za katere 
bo poskrbelo osebje Restav
racije Kompliment in Go
stilne Kašča, na stojnici Pro
svetnega društva Sotočje pa 
bodo pripravili loško medlo. 
Pred Barom Freising na Lo
škem gradu se bo ustavila 
karavana domačih pivovarn, 
da ne boste ne lačni ne žej
ni, pa bodo poskrbeli tudi na 
Lontrgu. Spodnji trg bo si
cer na dan Historiala poln 
otroškega vrveža in obrtni
škega historičnega utripa, ki 
ga bodo pričarali tamkajšnji 
podjetniki in stanovalci. 

Živahen srednjeveški sejemski,  
umetniški in rokodelski utrip
Srednjeveško druženje se bo tudi letos začelo na Spodnjem trgu, ki bo na dan Historiala od 9. do 
18. ure zaprt za ves promet. Meščani in nastopajoči, odeti v historična oblačila, se bodo ob 10. uri z 
Lontrga podali na promenado mimo Cankarjevega trga in naprej do osrednjega odra na Mestnem trgu.

Pridite na Historial, pridite na Plac, 
Lontrg, Cankarjev trg in grad

Fo
to

: J
an

a 
Jo

ci
f

Fo
to

: J
an

a 
Jo

ci
f



Gorenjski glas, torek, 20. junija 201712

Historial Škofja Loka 2017

Monika Tavčar

Hudičeva brv z okolico je 
danes ena najbolj slikovitih 
lokacij v tisočletnem me
stu. Zgodba o Hudiču, ki 

je živel v skali ob reki Sori 
in nagajal puštalskim glav
nikarjem – »kamplmohar
jem«, pa del pripovedne lo
ške zgodovine. Glavnikar
stvo se je kot druga najbolj 

razširjena obrt v mestu raz
vila v prvi polovici 18. stole
tja. Pobudo za »kample« so 
nato povsem prevzeli Pu
štalci, ki so čez reko redno 
hodili prodajat glavnike na 

Nagajivi in zaljubljeni 
peklenšček iz Puštala
V atriju Rotovža na Mestnem trgu bodo obiskovalce čakali Hudič,  
župan, duhovnik, Janez, Lojze in dekle – liki iz osrednjega dogodka 
Historiala, dramske igre HUDIČEVA BRV. Predstave bodo na sporedu  
ob 11., 12., 13., 17. in 18. uri. Za ogled posamezne predstave je treba prevzeti 
brezplačne vstopnice, ki bodo na voljo na informacijski stojnici Turizma 
Škofja Loka, ki bo postavljena pred Rokodelskim centrom DUO na  
Mestnem trgu. 

Utrinek s predstave / Foto: Jana Jocif

Zbornik dr. Žive Deu Dra-
gocenosti starih mestnih jeder 
prinaša zgoščene predstavi
tve posameznih starih sre
dišč slovenskih mest, vre
dnoti njihove svojstvene odli
ke, predvsem pa predstav
lja uspešne revitalizacijske 

posege vanje. Dr. Andrej 
Smrekar je v recenziji napi
sal, da avtorica s knjigo vzga
ja, spodbuja in uči prepozna
vati, spoštovati in uživati vre
dnote bivalne kulture naših 
prednikov in našega prosto
ra. Dr. Živa Deu, ki je svoje 
strokovno poslanstvo posve
tila preučevanju bivalne kul
ture in njene dediščine na 
Slovenskem, želi, da bi nje
no knjižno delo prispevalo k 
povečanju zanimanja za vi
soko vredno slovensko kul
turno dediščino ter utrdilo 
vez med bogato zapuščino 
preteklosti in sodobnim živ
ljenjskim utripom.

Dragocenosti starih 
mestnih jeder
Ob 15-letnici Združenja zgodovinskih mest 
Slovenije je lani izšla knjiga arhitektke  
dr. Žive Deu Dragocenosti starih mestnih jeder. 
Knjigo so izdale občine, članice združenja, med 
katerimi je tudi Škofja Loka. Avtorica bo knjigo 
predstavila v četrtek, 22. junija ob 19. uri, v 
Galeriji Franceta Miheliča v Kašči na Spodnjem 
trgu z uvodom dr. Franceta Štukla.

Spodnji trg, v virih imeno
van tudi Novi trg, med do
mačini pa Lontrg, je po času 
nastanka nekoliko mlajši kot 
Mestni trg. Že od 14. stoletja 

je bil obdan z mestnim ob
zidjem, skozi katerega je na 
trg vodilo troje mestnih vrat. 
Prebivalci Spodnjega trga 
so bili predvsem obrtniki, 

sledovi njihovih dejavnosti 
pa se še danes odražajo na 
nekaterih stavbah. Na vode
nem ogledu si bomo ogle
dali tudi Špitalsko cerkev 

in mestno ubožnico ter dve 
zbirki likovnih del v Galeriji 
Franceta Miheliča in se dota
knili tudi zgodovine tovarne 
klobukov Šešir. 

loški sejem. A so pogosto 
namesto sejma videli le mr
zlo vodo in ostali brez robe. 
Nekega dne so imeli Puštal
ci Hudiča in njegovih vra
golij zadosti, zato so se odlo
čili postaviti brv. Toda Hu
dič se je razjezil in je zato v 
Puštalu zaredil žabe. Tako 
so Puštalci čez noč poleg 

glavnikarjev postali tudi ža
barji. 

Dramsko igro Hudičeva 
brv v režiji Matije Milčinske-
ga bodo ob glasbeni sprem
ljavi pojočih glavnikov upri
zorili v starem gotskore
nesančnem Rotovžu, ki je 
prav tako eden od simbolov 
Škofje Loke. Pripovedka iz 

zbirke Kamniti most pisate
lja Lojzeta Zupanca je nav
dahnila scenaristko in dra
maturginjo Sandro Ržen, 
ki je zgodbo o Hudičevi brvi 
nadgradila tudi s pomo
čjo številnih drugih zapi
sov o Puštalu in glavnikar
jih. Tako je dobila ideje za 
nove izmišljene like in mo
tive, med katerimi je glavni 
ljubezen med Hudičem in 
lepo puštalsko deklico. 

V predstavi igrajo: Iztok 
Drabik Jug, Jože Drabik, 
Blaž Vehar, Gašper Murn, 
Bojan Trampuš in Petra 
Krančan. Za glasbo je po
skrbel Jaka Strajnar, za sce
nografijo Johan Dagarin, za 
koreografijo in kostumogra
fijo pa Mateja Jerebic. Hudičeva brv / Foto: Jana Jocif

 Pobudo za »kample« so nato povsem prevzeli 
Puštalci, ki so čez reko redno hodili prodajat glavnike 
na loški sejem. A so pogosto namesto sejma videli le 
mrzlo vodo in ostali brez robe. Nekega dne so imeli 
Puštalci Hudiča in njegovih vragolij zadosti, zato so 
se odločili postaviti brv. Toda Hudič se je razjezil in je 
zato v Puštalu zaredil žabe. Tako so Puštalci čez noč 
poleg glavnikarjev postali tudi žabarji. 

Sprehod po Lontrgu
Raziskovanje Spodnjega trga z Jano Fojkar se bo začelo ob 12. uri pred Kaščo. 
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Agata Pavlovec

Del otroškega dopoldan-
skega in popoldanskega pro-
grama na Lontrgu bo povsem 
v znamenju Puštala: otroci 
bodo izdelovali žabice iz pa-
pirja in kartona ter pojoče 

žabice (glasbila v obliki žabic). 
Na malem odru na Spodnjem 
trgu bodo nastopili osnovno-
šolci – folklorniki iz osnovnih 
šol Cvetka Golarja in Škofja 
Loka Mesto, pravljičarka Aga-
ta Trojar pa bo pričarala pripo-
vedke ob slikah o puštalskih 
žabah in mostovih iz knjige 

Kamniti most. Za dramatiza-
cijo priredbe Hudičeve brvi 
bodo poskrbeli tudi učenci 
iz Osnovne šole Škofja Loka 
Mesto.  V popoldanskih urah 
bodo oder na Lontrgu zavze-
li še glasbena zasedba Nore-
ia, plesna skupina Lonca, me-
čevalci iz češkega Tabora ter 

člani Viteškega reda Jurija in 
Volka Engelberta Turjaške-
ga z žužemberškega gradu s 
sred njeveškimi in renesanč-
nimi plesi.

Od 12. ure do večera bo 
ustvarjalno tudi v objemu Lo-
škega gradu. Na grajskem vrtu 
bodo otroci spoznavali stare 

igre ter izdelovali lutke in se z 
njimi igrali. Najmlajšim bodo 
namenjene tudi delavnice tka-
nja in predenja volne na kolo-
vrat, za sprostitev na vrtu pa bo 
pripravljen kotiček za branje. 
Medtem bodo otroci skupaj s 
starši lahko spoznavali še dru-
ge grajske kotičke. Škoparjeva 

hiša s črno kuhinjo bo na ogled 
brezplačno, iz nje bo dišalo po 
loški medli. V okroglem stol-
pu Loškega gradu bo v odpr-
tem ateljeju ustvarjal turški 
slikar Hakan Esmer, v stolpu 
pa bodo na ogled tudi etnolo-
ški filmi, povezani z izdelavo 
tekstila.

Gorenjski glas, torek, 20. junija 2017
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Monika Tavčar

Katalena že šestnajst let 
zagnano brska po narodo-
vem glasbenem spominu 
in skrbi za oživljanje sloven-
skega ljudskega glasbenega 
izročila. Boštjan Narat pravi, 
da je njihova glasba sicer vse 
bolj »katalenska« oz. avtor-
ska, saj jo prirejajo in izvaja-
jo na sebi lasten način, vsee-
no pa je njihov glasbeni in-
teres usmerjen v zgodovino. 
»Vzpostavitev dialoga s pre-
teklostjo in glasbeno zapu-
ščino našega prostora je še 
vedno temeljni imperativ, 
ki mu sledimo,« poudarja 

vodja skupine. Glasbeniki 
so do zdaj izdali šest albu-
mov: (Z)godbe, Babje leto, 
Kmečka ohcet, Cvik cvak!, 
Noč čarovnic in Enci benci 
Katalenci, sedmi je v nasta-
janju. »Material za ploščo z 
naslovom Oblaki so rdeči je 
zbran, računamo, da bo al-
bum izšel aprila prihodnje 
leto, ko bomo pripravili tudi 
večjo promocijo. Morda pa v 
Škofji Loki postrežemo tudi 
s kakšno skladbo z našega 
prihajajočega projekta,« pra-
vi Narat. Kaj bodo še preigra-
vali v objemu srednjeveške-
ga mesta na dan Historiala? 
»Koncert prinaša pregled 

našega dosedanjega ustvar-
janja oziroma presek šestih 
albumov s poudarkom na 

našem zadnjem Enci benci 
Katalenci, ki je sicer name-
njen otroški publiki. Veseli 

bomo, če bodo z nami prepe-
vali tudi najmlajši, saj ima-
mo zelo široko in raznoliko 

občinstvo,« dodaja Narat in 
obljublja igriv poletni večer 
s pridihom preteklosti.

S Kataleno na potovanju  
v glasbeno preteklost

Pravljične igrarije za otroke na 
Spodnjem trgu in vrtu Loškega gradu
Program za najmlajše obiskovalce Historiala je letos v celoti prestavljen na Spodnji trg. Zanimive delavnice, rokodelnice in igrarije pa bodo potekale  
tudi na grajskem vrtu, kjer bo svoja vrata na stežaj odprla Škoparjeva hiša.

V Škofjo Loko prihajajo Vesna Zornik, Boštjan 
Narat, Polona Janežič, Boštjan Gombač, Tibor 
Mihelič Syed in Robert Rebolj, člani zasedbe  
KATALENA, ki sodi med naše najbolj uspešne 
in inovativne glasbene kolektive. Zgodovinsko 
obarvano festivalsko dogajanje bodo zaokrožili  
s koncertom, ki se bo na Mestnem trgu začel  
ob 20. uri.
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Informacije:
Turizem Ško�a Loka
Kidričeva cesta 1a, 4220 Ško�a Loka
T: 04 517 06 00 / M: 051 427 827
info@sko�a-loka.com
www.visitsko�aloka.si
www.historial.si

V materialu so nam pomagali tudi:  KGZ z.o.o. Škofja Loka, Cvetličarna Flora – Mira Šubic s.p.,  
Tiskarna GTO Košir, Odeja d.o.o., Zidarstvo Marko Božnar s.p., Kavarna Homan in Kavarna Vahtnca. 

Pokrovitelji:

Občina 
Škofja Loka

Generalni pokrovitelj:

Zlati pokrovitelji:

Izdajatelj: Razvojna agencija Sora – Turizem Škofja Loka / Urednica priloge: Monika Tavčar
Uredništvo: Andreja Križnar/ Oblikovanje celostne grafične podobe: Studio Miklavc
PROST  VSTOP.  PROGRAM PRIREDITEV BO IZPELJAN V VSAKEM VREMENU.

Srebrni pokrovitelji:

  MESTNI TRG, SPODNJI TRG – SEMENJ BIL JE ŽIV
 9.00–20.00 MESTNI TRG, SPODNJI TRG 

  SEMENJ BIL JE ŽIV

 9.00–20.00  MESTNI TRG, SPODNJI TRG
  KULINARIČNA PONUDBA

 9.00–20.00 MESTNI TRG
  KOVNICA SREDNJEVEŠKIH KOVANCEV

 10.00–20.00 ROKODELSKI CENTER DUO ŠKOFJA LOKA
  RAZSTAVA PREPLET NITI: RAZSTAVA O TKANJU IN TKALCIH

 10.00–10.30  SPODNJI TRG, CANKARJEV TRG, MESTNI TRG
  PROMENADA (PRIČETEK OB 10.00 NA SPODNJEM TRGU)

 10.30–13.30  ROKODELSKI CENTER DUO ŠKOFJA LOKA
  ROKODELSKA DELAVNICA ZA ODRASLE: TKANJE TRAKOV

 10.30 –11.30, 11.30–12.30  VRT OBČINE ŠKOFJA LOKA
  PRAVLJICE ZA OTROKE

 10.30–11.00 MESTNI TRG
  HISTORIČNI PLESI S PLESNO SKUPINO LONCA

 11.00, 12.00, 13.00,  MESTNI TRG – ATRIJ ROTOVŽA
 17.00, 18.00 OSREDNJI DOGODEK – DRAMSKA IGRA: HUDIČEVA BRV

 11.30–12.00  MESTNI TRG
  ODRSKI NASTOP GLASBENE ZASEDBE NOREIA

 12.00 ZBOR PRED KAŠČO NA SPODNJEM TRGU 
  BREZPLAČNO VODENJE PO SPODNJEM TRGU

 12.30–13.00 MESTNI TRG
  HISTORIČNA SKUPINA TABORŠTI KUPCI –    

  POBRATENO MESTO TABOR

 13.30–14.00 MESTNI TRG
  HISTORIČNI PLESI VITEŠKEGA REDA JURIJA IN    

  VOLKA ENGELBERTA TURJAŠKEGA

 14.00–14.30  MESTNI TRG
  NASTOP FOLKLORNE SKUPINE FALKENSTEINER    

  IZ OBERVELLACHA

 14.30–15.00  MESTNI TRG
  ODRSKI NASTOP GLASBENE ZASEDBE NOREIA

 15.00–18.00 ROKODELSKI CENTER DUO ŠKOFJA LOKA
  ROKODELSKA DELAVNICA ZA ODRASLE:     

  PRI MOJSTRU USNJARJU

 15.00–15.30  MESTNI TRG
  HISTORIČNA SKUPINA TABORŠTI KUPCI –    

  POBRATENO MESTO TABOR

 16.00–16.30  MESTNI TRG
  SUHA ŠPAGA

 16.30, 17.30, 18.30 CANKARJEV TRG, SPODNJI TRG, MESTNI TRG
  POULIČNI NASTOPI GLASBENE ZASEDBE NOREIA

 16.30–17.00 MESTNI TRG
  HISTORIČNI PLESI S PLESNO SKUPINO LONCA

 17.00–17.30 MESTNI TRG 
  HISTORIČNA SKUPINA TABORŠTI KUPCI –    

  POBRATENO MESTO TABOR

 20.00 MESTNI TRG
  VEČERNI KONCERT SKUPINE KATALENA

  SPODNJI TRG – ROKODELNICE IN IGRARIJE
 10.00–18.00 SPODNJI TRG
  ROKODELNICA: PUŠTALSKE ŽABE

 11.00–13.00 SPODNJI TRG
  ROKODELNICA: POJOČE ŽABICE

 16.00–18.00  SPODNJI TRG
  ROKODELNICA: ŽABE SE VRAČAJO V PUŠTAL

  
  MALI ODER NA SPODNJEM TRGU, 11.00–16.00
 11.00–11.15  SPODNJI TRG
  NASTOP UČENCEV OTROŠKE FOLKLORNE SKUPINE TRATA 

 11.15–11.30  SPODNJI TRG
  NASTOP UČENCEV STAREJŠE IN MLAJŠE OTROŠKE    

  FOLKLORNE SKUPINE KAMNITI MOST

 11.30–12.00 SPODNJI TRG
  DRAMATIZACIJA PRIREDBE HUDIČEVE BRVI    

  V IZVEDBI DRAMSKEGA KROŽKA ANA LOCOPOLITANA

 12.00–12.30  SPODNJI TRG
  PRIPOVEDOVANJE OB SLIKAH: PUŠTALSKE ŽABE IN   

  PRIPOVEDKE O MOSTOVIH 

 12.30–13.00 SPODNJI TRG
  ODRSKI NASTOP GLASBENE ZASEDBE NOREIA

 13.00–13.30  SPODNJI TRG
  HISTORIČNI PLESI S PLESNO SKUPINO LONCA

 13.30–14.00  SPODNJI TRG
  HISTORIČNA SKUPINA TABORŠTI KUPCI –    

  POBRATENO MESTO TABOR

 14.00–14.30  SPODNJI TRG
  SUHA ŠPAGA

 15.30–16.00 SPODNJI TRG
  HISTORIČNI PLESI VITEŠKEGA REDA JURIJA IN    

  VOLKA ENGELBERTA TURJAŠKEGA

  CANKARJEV TRG
 9.00–18.00  CANKARJEV TRG
  PREDSTAVITEV ROKODELSKIH CENTROV SLOVENIJE

 10.00–14.00  CANKARJEV TRG
  KNJIŽNICA NA PROSTEM 

  VRT LOŠKEGA GRADU – ROKODELNICE IN IGRARIJE
 12.00–15.00 VRT LOŠKEGA GRADU
  STOJNIČNA PREDSTAVITEV ED GORENJSKA IN    

  LUTKOVNA DELAVNICA

  LUTKOVNI KOTIČEK Z LUTKARICO JASNO LAJEVEC

 12.00–19.00  VRT LOŠKEGA GRADU
  STARE IGRE NA GRAJSKEM VRTU IN KNJIŽNI KOTIČEK

 12.00–18.00 VRT LOŠKEGA GRADU
  PRIKAZ PLETENJA JALB NA STATVAH IN INTERAKTIVNO   

  DRUŽENJE Z ROKODELKAMI – DELAVNICA TKANJA

 11.00–18.00 VRT LOŠKEGA GRADU
  BREZPLAČEN OGLED ŠKOPARJEVE HIŠE IN POKUŠINA   

  LOŠKE MEDLE

 12.00–14.00, 16.00–18.00 VRT LOŠKEGA GRADU
  DELAVNICA TKANJA S TKALSKO DEŠČICO

 12.00–17.00  VRT LOŠKEGA GRADU
  OKROGLI STOLP LOŠKEGA GRADU: ODPRTI ATELJE 

 12.00–18.00 OKROGLI STOLP LOŠKEGA MUZEJA ŠKOFJA LOKA
  ROKODELSTVO SKOZI FILM: PREDVAJANJE ETNOLOŠKIH FILMOV 

 12.00–18.00  VRT LOŠKEGA GRADU
  PRIKAZ PREDENJA VOLNE NA KOLOVRAT IN BARVANJE  

  VOLNE Z RASTLINAMI 

 12.00–18.00 VRT LOŠKEGA GRADU
  KOTIČEK ZA UŽITEK NA PROSTEM: KNJIŽNICA NA  

  PROSTEM, ROKODELSKI KOTIČEK, STARE LJUDSKE IGRE 

  BAR FREISING – KARAVANA DOMAČIH PIVOVARN
 OD 17.00 BAR FREISING
  KARAVANA DOMAČIH PIVOVARN 

U  UMETNOST V HISTORIČNEM MESTU 
 13. 6.–6. 7. 2017  MALA GALERIJA OBČINE ŠKOFJA LOKA IN MALA DVORANA SOKOLSKEGA DOMA 

  RAZSTAVA LIKOVNIH IZDELKOV OTROK LOŠKIH OSNOVNIH ŠOL

 13. 6.–6. 7. 2017 OKNO LOŠKE HIŠE 
  RAZSTAVA LIKOVNIH IZDELKOV OTROK LOŠKIH OSNOVNIH ŠOL

 10.00–18.00 GALERIJA IVANA GROHARJA, MESTNI TRG  
  PROST VSTOP V GROHARJEVO GALERIJO: RAZSTAVA   
  OPEČNE PREZRAČEVALNE MREŽE, GOSPODARSKEMU   
  POSLOPJU V KORIST IN OKRAS

 10.00–18.00 ŠPITALSKA CERKEV, SPODNJI TRG 
  PROST VSTOP V ŠPITALSKO CERKEV ŽALOSTNE MATERE BOŽJE

 11.00–13.00 GALERIJA FRANCETA MIHELIČA, SPODNJI TRG 
  PROST VSTOP V GALERIJO FRANCETA MIHELIČA

  www.historial.si

  Program prireditve



J. Kuhar, A. Brun

P
ri Marinšku v Na
klem so se po pet
desetih letih srečali 
sošolci 3. d razreda, 
ki so v šolskem letu 

1966/67 zapustili šolske klopi 
nekdanje »Iskrške šole« oziro
ma Šolskega centra združene
ga podjetja Iskra Kranj. 

V razredu je bilo deset deklet 
in sedem fantov. V prvi letnik 
se jih je vpisalo 21, zaključilo 
pa jih je razred 17. Večina je 
bila iz Kranja in okolice. V šolo 
so se vozili z avtobusom, pa 
tudi z vlakom – iz Dupel takrat 
še s tržičanom, ki je prenehal 
voziti 15. januarja 1966. 

Šolo so obiskovali na dvo
rišču takratne Iskre v Savski 
Loki. Prakso so v prvem let
niku opravljali v šoli, drugi in 
tretji letnik pa v podjetju Iskra. 
Tako so spoznali delo v tovar
ni, kjer so se po končanem 
šolanju mnogi tudi zaposlili – 
kar je bil tudi interes tovarne, 
ki je šolo ustanovila in jo vses
transko podpirala. 

»Tovrstna srečanja nam 
pomenijo veliko, saj na 
njih obujamo spomine na 
čase odraščanja, ki smo jih 

preživeli skupaj. Prav zato 
bomo v prihodnje srečanja 
pripravili še pogosteje,« pra
vi Vojko Vabšek iz Ljubljane. 
»Na šolo imam same prijet
ne spomine,« pa se spomin
ja Miloš Zupančič. Srečujejo 
se na pet let, tokrat jih je prišlo 
trinajst. Nekaj okroglih oblet
nic je bil z njimi tudi zdaj žal 
že pokojni razrednik Anton 
Costa. Srečanje v Naklem je 
potekalo v sproščenem vzdu
šju, polnem zanimivih anek
dot. Oživeli so mladostni spo
mini, tudi s šolskih izletov, ki 
so polepšali popoldansko in 
večerno druženje.

 Pri Marinšku so se dobi
li še eni »iskraši«, če jih lah
ko tako poimenujemo, in to 
že pred časom. Osemindvaj
set dijakov 4. e razreda Teh
nične šole Iskra je leta 1967 
kot druga generacija te šole 
uspešno zaključilo šolanje. 
V naslednjih letih so jih živ
ljenjske poti in usode vodile 
na vse konce in kraje, letos pa 
se jih je dvajset od 23 prežive
lih zbralo, da proslavijo pet
deseto obletnico mature. Pri
družila se jim je tudi razre
dničarka Marinka Borštnar, 
ki ni imela težav s prepozna
vanjem nekdanjih učencev. 

Srečanje je ravno tako mini
lo ob obujanju spominov 
in srednješolskih zgodbah. 
Najprej pa so si ogledali Šol
ski center Kranj, ki nadalju
je tradicijo bivše Iskrine šole. 
Ravnatelj Jože Drenovec jim 
je razkazal moderne učilni
ce in niso se mogli načuditi 
napredku, ki ga je šola nare
dila v petdesetih letih. 

Gostilna Marinšek pa je 
bila prizorišče srečanja še tre
tjih Gorenjcev: po petdeset
ih letih so se srečali sošolci 4. 
b razreda Ekonomske srednje 
šole. V razredu jih je bilo 27 – 
med dekleti dva fanta, na pet
deseto obletnico mature jih je 
bilo povabljenih nekaj manj, 
prišlo pa jih je šestnajst. Prijet
ni so tudi spomini na 25oblet
nico mature, ko so se odpravili 
na izlet v Prekmurje. 

Po končani srednji šoli se 
jih je nekaj odločilo za študij, 
večina se je zaposlila. »Takrat 
ni bilo problem dobiti zaposlit
ve,« povedo, čeprav so se neka
teri kasneje odločili tudi za štu
dij ob delu.

Vabilu na srečanje ob petde
setletnici pa se je odzval tudi 
njihov razrednik Milan Aha
čič, sicer profesor geografije, 
ki je bil z njimi vsa štiri leta. 

PO PETDESETIH LETIH

Po petdesetih letih so se srečali sošolci iz 3. d razreda.

Dijaki 4. e razreda nekoč ... / Foto: osebni arhiv ... in 4. e danes (na srečanju) / Foto: arhiv srečanja

Tokrat se je vabilu na praznovanje obletnice 4. b odzval tudi njihov razrednik Milan Ahačič.

V soboto, 3. junija 2017, so se poročili: na Brdu pri Kranju: 
Tomaž Kokot in Saša Podkrajšek; na Gradu: Janez Stegnar 
in Alenka Avbelj; na Zgornjem Brniku: Matej Brankovič in 
Mojca Brankovič; na Šmarjetni gori: Uroš Rupar in Karin 
Ječnik; v petek, 9. junija 2017, sta se na Brdu pri Kranju 
poročila Anton Zaremba in Elena Kasatskaia; v soboto, 
10. junija 2017, so se poročili: v Kranju: Gašper Rupnik in 
Eva Šimnovec; na Brdu pri Kranju: Tomaž Dolinar in Polo-
na Mehle; na Zgornjem Brniku: Marko Mahne in Nastja 
Poljanšek; na Zgornjem Jezerskem: Andrej Resnik in Špela 
Lenič; na Jesenicah: Aleksander Petrov in Vildana Omano-
vić; v Škofji Loki: Anže Prezelj in Tina Pogačnik; na Bledu: 
Rok Ambrožič in Sonja Bernik ter Matej Mužan in Špela 
Ambrožič; v Radovljici pa: Matej Baloh in Rebeka Pezdirnik 
ter Kristjan Mlekuš in Petra Mediževec.

Mladoporočenci
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RUBRIKO MULARIJA ureja Mateja Rant.  
Pišite ji na mateja.rant@g-glas.si.

Mateja Rant

D
elavnice, ki 
so namenje-
ne osnovnošol-
skim otrokom 
iz Selške doline, 

starim od šest do dvanajst 
let, pa tudi mlajšim v sprem-
stvu staršev, potekajo v maju 
in juniju v športnem parku 
Rovn, in sicer vsako drugo 
sredo. Na delavnici pretekli 
teden so gostili kar 130 mla-
dih, so pojasnili v družbi Lot-
rič Meroslovje.

Za tematiko letošnjih dela-
vnic so izbrali okolje, živali 
in zabavo. »Otroci so se tako 
prek igre že seznanili s pra-
vilnim ločevanjem odpad-
kov, pomembnostjo ohranja-
nja čebel in postopkom pride-
lovanja medu ter preko lese-
ne igre spomin spoznali dre-
vesa in živali, ki predstavlja-
jo pestrost slovenskih gozdov 
na genetski, vrstni in ekosi-
stemski ravni,« so pojasnili 
pri Lotrič Meroslovju. Pribli-
žali so jim različne živali, tudi 
bolj eksotične, ter se naučili 

pravilnega pristopa in ravna-
nja s psi. »Najpogumnejši so 
lahko pobožali ščurka in kuš-
čarja ter se fotografirali s pito-
nom okrog vratu.« Zadnja 
letošnja delavnica bo namen-
jena zabavi, so še dodali. 

Doslej so imeli mladi na 
skupaj že desetih delav-
nicah možnost preizkusi-
ti svoje spretnosti v igrah z 
žogo, prstometu, starih vaš-
kih igrah, streljanju z lokom, 

premagovanju ovir, postavlja-
nju bivakov, preživetju v nara-
vi, izvajanju eksperimentov 
in lovu na zaklad. Razen tega 
so spoznali službe, ki skrbijo 
za našo varnost, kot so nujna 
medicinska pomoč, gasilci, 
policaji, jamarji in gorski reše-
valci, pobliže so si lahko ogle-
dali tudi helikopter. Kot oblju-
bljajo v podjetju, bodo z dela-
vnicami nadaljevali tudi v pri-
hodnjih letih. »Radovednost 

otrok in zadovoljstvo njihovih 
staršev nam daje veliko moti-
vacije za naše nadaljnje delo 
na področju družbene odgo-
vornosti,« so poudarili in 
dodali, da družbeno odgovor-
nost razumejo tudi kot skrb za 
mlade v njihovem okolju tako 
na področju športnih, kultur-
nih in znanstvenih kot dru-
gih zabavnih dejavnostih, ki 
so zaobjete v projektu Sredini 
prijetni popoldnevi.

POUČNO IN ZABAVNO
Podjetje Lotrič Meroslovje je v sodelovanju z Društvom za turizem in šport Rovn Selca že tretje leto 
pripravilo brezplačne poučne delavnice za otroke z naslovom Sredini prijetni popoldnevi.

Utrinek z letošnjih delavnic / Foto: Gorazd Kavčič

OTROCI USTVARJAJO

Manekenke; Živa Primožič, 8 let, Žiri

Ljubezen

Minila so leta,
ko ljubezen sem svojo
pisala po zidu
in pesku.
Risala srčke
in imena le teh po zvezkih.

Solze so minljive,
leta jih posušijo.
Trepet telesa ob bližini
pa ostaja, ne odide.

Včasih, 
ko pogled pove vse,
niso potrebne besede.
Kaj se skriva za pogledom,
kaj lahko dotik pove.

Simona

PESMI MLADIH

Ko smo zaljubljeni, želimo, da to ve ves svet. Pa naj bo to 
zapisano v pesek ali na zid. Spomini so tisti, ki ostanejo 
za vedno. Želim vam lepe počitnice, polne doživetij. Meta

Grega Flajnik

G
ozdovi Šuma-
ve so bili v času 
hladne voj-
ne veliki voja-
ški poligon, 

komor je redko stopila dru-
ga kot vojaška noga. Zato je 

v veliki meri narava neokrn-
jena, ceste pa lepo urejene.

Svojo petdnevno kolesar-
sko dogodivščino smo začeli 
ob jezeru Lipno. Prvi del poti 
smo bili nastanjeni v maj-
hnem turističnem komplek-
su ob manjšem jezeru Olši-
na. V tem času ni bilo veli-
ko turistov, zato smo lahko 

uživali v tišini in miru. Prvi 
dan smo se kolesi odpeljali 
do jezera Lipno, okrog kate-
rega je speljana kolesarska 
pot. Največje mesto na oba-
li je Horní Planá, znano po 
zdravilnem studencu Dobra 
voda v gozdu nad mestom, ki 
je priljubljen romarski kraj. 
Jezero so zgradili leta 1960, 

ker je reka Vltava pogosto 
poplavljala in ogrožala nižje 
ležeča mesta. Seveda so isto-
časno zgradili tudi elektrar-
no. Jezero je pomemben vir 
oskrbe z vodo in vir ener-
gije, hkrati pa je priljublje-
no rekreacijsko območje s 
številnimi objekti za polet-
ne in zimske športe. Hoteli, 
vikendi, tabori in kampi leži-
jo predvsem na levem bregu. 
Jezero poleti kar vrvi zara-
di različnih plovil, na njego-
vih bregovih pa zrastejo šoto-
ri, avtomobilske prikolice in 
avtodomi. Jezeru pravijo 
tudi južnočeško morje. Dan 
smo zaključili z rojstnodne-
vnim voščilom Metki in kon-
certom narodnih pesmi, ki 
nam jih je zapel Matevž, saj 
je imel le on pesmarico.

Drugi dan smo kolesarili 
po Narodnem parku Šuma-
va, ki leži v Južnočeškem 
okraju. Pokrajina v narod-
nem parku je še najbolj podo-
bna naši Pokljuki – le v precej 
večjem obsegu. Gozd Šuma-
va leži na jugu češke in tvori 

skupaj z Bavarskim gozdom 
v sosednji Nemčiji največjo 
gozdno površino, ki jo neka-
teri imenujejo tudi zelena 
streha Evrope. Čista narava, 
neskončni gozdovi lepi trav-
niki in ne preveč strmi vzpo-
ni so značilnost te pokrajine. 
Tu izvira tudi reka Vltava, ki 
je najdaljša češka reka. V goz-
dovih Šumave ima dva izvira: 
Topla Vltava in Hladna Vlta-
va, po 340 kilometrih pa se 
izliva v reko Labo.

Edini večji objekt je želez-
nica, ki je pred drugo svetov-
no vojno povezovala Prago z 
nemškim mestom Passau. V 
času hladne vojne so na češ-
ki strani železnico preprosto 
odrezali, saj ni bilo potrebe 

po potovanju v kapitalistič-
ne kraje. Drugi večji objekt 
v prostranih gozdovih je 
52-kilometrski kanal za spla-
vljanje lesa do Donave, ki ga 
je zgradila družina Schwar-
zenberg. Gradnja transport-
ne poti se je začela leta 1789. 
Hlode so dostavljali cesar-
skemu mestu Dunaju za 
drva in za les. Avtor projek-
ta, nadzornik gradnje in prvi 
direktor te družbe je bil inže-
nir Joseph Rosenauer. Zara-
di zaslug za gradnjo kana-
la in zaradi oskrbe Dunaja z 
drvmi so Rosenauerja ime-
novali za častnega meščana 
Dunaja. Tudi dragi dan smo 
zaključili s petjem, le da smo 
tokrat pesmarice imeli vsi.

KOLESARJENJE PO JUŽNI ČEŠKI (1. DEL)

Južna Češka je dežela, kjer se srečujejo ostanki socializma ter tržno in v turizem usmerjeno gospodarstvo. 

Čez jezero Lipno je mogoče priti tudi s trajektom.

Ob kanalu, ki ga je za transport lesa zgradila družina Schwarzenberg



17

GLASOV ODER

TOREK_20. 06. 2017
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NALOGA

9 1 7
4 3 5 2

5 7 2 3 1
2 1 3 9

5 2
1 9 4 5
7 8 1 9

2 1 3 6
6 5

sudoku_LAZJI_17_49

REŠITEV

9 1 2 6 3 5 8 7 4
8 4 3 7 9 1 5 2 6
5 7 6 4 2 8 9 3 1
2 5 8 1 7 3 6 4 9
6 9 4 5 8 2 7 1 3
1 3 7 9 6 4 2 8 5
7 8 5 3 1 6 4 9 2
4 2 1 8 5 9 3 6 7
3 6 9 2 4 7 1 5 8

sudoku_TEŽJI_17_49
NALOGA

5 2 9 3
9 7 6

9 7
5 4

4 5 3 7 8 2
8 1

4 5
5 9 1

7 2 6

sudoku_TEŽJI_17_49

REŠITEV

5 1 4 7 6 2 9 8 3
3 2 8 4 5 9 7 6 1
6 9 7 8 1 3 5 2 4
2 7 1 5 8 6 3 4 9
4 6 5 3 9 7 8 1 2
9 8 3 2 4 1 6 7 5
1 3 6 9 2 8 4 5 7
8 5 9 1 7 4 2 3 6
7 4 2 6 3 5 1 9 8

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da 
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem 
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavila: P. F.
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697813524
271586349
465397812
983241675
136928457
859174236
742635198
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KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER) 

Sreda, 21. 6.
15.45, 17.45 AVTOMOBILI 3, sinhro.
19.45, 21.30 VIŠJA PRESTAVA
19.10 SPOMINI NA LJUBEZEN
17.10 CHURCHILL
21.20 MUMIJA
19.00 OBALNA STRAŽA
16.40, 21.10 PIRATI S KARIBOV: 
SALAZARJEVO MAŠČEVANJE

CINEPLEXX, TUŠ, KRANJ

Sreda, 21. 6.
20.00, 20.20 DEKLIŠKA NOČ
16.30, 18.40 AVTOMOBILI 3, sinhro.
15.40, 17.50 AVTOMOBILI 3, 3D, sinhro.

16.20, 19.10 VIŠJA PRESTAVA
17.00 CHURCHILL
21.10 MUMIJA
20.50 ČUDEŽNA ŽENSKA
16.50, 21.00 
OBALNA STRAŽA
18.30 PIRATI S KARIBOV: 
SALAZARJEVO MAŠČEVANJE

LINHARTOVA DVORANA , RADOVLJICA

Petek, 23. 6.
21.30 THE BEATLES: 8 DNI NA TEDEN

Sobota, 24. 6., in nedelja, 25. 6.
18.00 DEČEK S PLANIN

Organizatorji filmskih predstav si pridržu-
jejo pravico do spremembe programa.

KINOSPORED

desetdnevna vremenska napoved

Torek
20. 6. 

15/32 °C

Nedelja 
25. 6.

14/29 °C

Sreda 
21. 6. 

Četrtek
22. 6. 

Petek
23. 6. 

Sobota
24. 6.

17/33 °C 18/31 °C 17/33 °C 17/31 °C

Ponedeljek 
26. 6.

Torek
27. 6.

Sreda
28. 6.

Četrtek
29. 6.

15/30 °C 16/31 °C 14/25 °C 13/23 °C

tedenski koledar
     vzhod zahod 

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

20. 6. tor. Silverij 5.11 20.56

21. 6. sre. Alojz 5.11 20.57

22. 6. čet. Ahac 5.11 20.57

23. 6. pet. Kresnica 5.11 20.57

24. 6. sob. Janez 5.12 20.57

25. 6. ned. Hinko, dan državnosti 5.12 20.57

26. 6. pon. Stojan 5.12 20.57

Samo Lesjak

Z
a srečanje je bilo 
izbranih sedem 
skupin iz cele 
Slovenije, poleg 
tržiške skupine 

še skupine iz Pišec, Kapel, 
Kopra, Destrnika in dve sku-
pini iz Maribora. Skupine 
sta za državno srečanje, ki 
ni tekmovalne narave, izbra-
li dr. Metka Knific Zaletelj in 
Maja Miklavž Sintič. Gre za 
tristopenjski sistem selekci-
je: na območnih srečanjih 
se predstavi okoli 250 slo-
venskih otroških folklornih 
skupin, strokovni spremlje-
valci srečanj jih nato oko-
li petdeset izberejo za pred-
stavitev na regijskem sreča-
nju, tam pa se najboljši uvrs-
tijo na državno srečanje, kjer 
sprejmejo zlato priznanje. 
Državno srečanje je spre-
mljala tričlanska strokovna 
komisija, ki je izbrala najbo-
ljše skupine in jim podelila 
posebno priznanje s pohva-
lo – med njimi se je izka-
zala tudi Starejša otroška 

folklorna skupina Karavan-
ke, ki je prejela posebno pri-
znanje s pohvalo za plesno 
izvedbo.

Po besedah vodje OFS 
Karavanke Saše Meglič k 
takšnemu rezultatu veliko 
pripomorejo izobraževanja, 
ki jih v večji meri organizi-
ra Javni sklad RS za kulturne 

dejavnosti, pri FS Karavanke 
pa se trudijo slediti smerni-
cam razvoja, izvrstni rezul-
tati pa potrjujejo, da jim to 
zelo uspeva. Takšen uspeh 
daje motivacijo za nadalj-
nje delo, poplačana sta ves 
vložen trud in energija, je 
še dejala Saša Meglič, ki 
se je zahvalila vodjema ter 

otrokom za ves trud na vajah 
in njihovim staršem, ki jih 
vseskozi spodbujajo in v veli-
ki meri podpirajo folklorno 
dejavnost, pa tudi gardero-
berki Danici Meglič ter god-
cema Gašperju Gosarju in 
Marijanu Bartolacu – uspeh 
so dosegli skupaj, na kar so 
upravičeno lahko ponosni.

PRIZNANJE NA 
DRŽAVNEM SREČANJU
Državnega srečanja otroških folklornih skupin v Majšperku se je udeležila tudi tržiška Starejša otroška 
folklorna skupina Karavanke z odrsko postavitvijo Navihani škratje.

Starejša otroška folklorna skupina Karavanke se je izkazala na državnem srečanju v 
Majšperku. / Foto: arhiv FS Karavanke (Pija Japelj)

Kranj – Na teraso KluBara 
po razprodanem koncertu 
večnega Bajage (na sliki) 
ter zasedbe Čedahuči v 
petek, 23. junija, za uvod 
v poletno sezono prihaja 
Challe Salle, v soboto, 24. 
junija, pa bo nastopila pril-
jubljena zasedba Joške v'n, 
ki bo na predvečer dneva 
državnosti poskrbela za 
slovenske skladbe ter pol-
nočno Zdravljico.

Poletni koncerti v KluBaru
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Tržič – Ob odprtju nove poletne sezo-
ne Gorenjske plaže je v soboto v tam-
kajšnjem amfiteatru nastopila zased-
ba Šank Rock. Poleg skladb z novega 
albuma Nekaj več, ki je izšel letos, so 
navduševali tudi z izvedbo pesmi sta-
rejšega datuma in pripovedovali Prav-
ljico o mavričnih ljudeh. V okviru pro-
jekta Volkswagen Rocks so za odlično 
zabavo poleg znanih rokerjev, ki so na 
glasbeni sceni že 35 let, poskrbeli tudi 
zmagovalci natečajne turneje, skupi-
na Prelude iz Žirov. Včeraj, 19. junija, 
pa se je tudi uradno odprla nova kopal-
na sezona na bazenu Gorenjska plaža, 
ki bo v poletnih mesecih še naprej skr-
bela tudi za glasbene dogodke.

Gorenjska plaža zagrmela

Šank Rock na Gorenjski plaži / Foto: Luka Rener
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TANJIN KOTIČEK

TANJA ODGOVARJA

tanja.70@hotmail.com

Lahko se udeležite tečaja vedeževanja. 
Naročniki Gorenjskega glasa, izkoristite popust  
v višini 10 %.  Za več informacij čim prej pokličite  
Tanjo na tel. št.:  040 514 975w
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Minuli teden se je v gorenjskih porodnišnicah rodilo 54 
otrok. V Kranju je prvič zajokalo 15 deklic in 22 dečkov, 
med slednjimi tudi bratca. Najtežji in najlažji sta bila deč
ka – prvemu je tehtnica pokazala 4180, drugemu pa 2380 
gramov. Na Jesenicah se je rodilo 10 deklic in 7 dečkov. 
Najtežji je bil deček, ki je tehtal 3910 gramov, najlažji dekli
ci pa se je kazalec na tehtnici ustavil pri 2370 gramih.

Novorojenčki

Alenka Brun

Mercator cen
ter Kranj Pri
mskovo je v 
soboto pros
lavljal že 15. 

rojstni dan. Kodilova Miran 
in Alojz sta pekla vola, za 

glasbo so skrbeli Pr'jatli, 
najbolj pa so se praznovan
ja pravzaprav razveselili naj
mlajši. »Najboljši sosed« 
je namreč na rojstnodnev
ni oder povabil priljublje
nega Ribiča Pepeta, ki ved
no znova navduši s pet
jem, risanjem, igranjem na 
instrumente in zabavnimi 

zgodbicami. Tudi tokrat so 
otroci pod odrom plesali 
in peli, se naučili kaj nove
ga, niso pa pozabili tudi na 
Pepetovega najboljšega pri
jatelja – ptiča Kakaduduja. 

Za nasmehe odraslih obi
skovalcev so na rojstnodne
vni zabavi poskrbeli z vrte
njem kolesa sreče, da je 

celotni program tekel tako, 
kot je treba, pa je bila nalo
ga voditeljice Tjaša Hrobat. 

 Vol naj bi bil po mnenju 
številnih, ki so si privoščili 
porcijo, »za pet prstov obliz
nit'«, na sladico pa je bilo tre
ba počakati do opoldne, ko je 
na prizorišče prispela torta – 
in to prava velikanka.

SLADKIH SOSEDOVIH PETNAJST

Ribič PepeRojstnodnevno dogajanje je »osladila« tudi torta velikanka.

Ansambel Pr'jatliTjaša Hrobat

»Bikica«
Tudi jaz imam vprašanja za 
vas. Rada bi izvedela malo za 
svoj dom, otroke in finance. 
Lep pozdrav in še veliko lepega 
vam želim.
Pri vseh otrocih je vidna 
uspešnost, tako življenj
ska,kot tudi glede šolanja. 
Hči se bo glede nadaljnjega 
šolanja dobro odločila, čep
rav bo malce zmedena. Ima 
trden karakter. Dobro ve, kaj 
hoče, in stremi k temu. Sin 
je včasih negotov, saj na tre
nutke izgubi zaupanje vase. 
Šolo bo dobro zaključil in 
še nadaljeval s šolanjem. Z 
možem imata dober in skla
den odnos. Zadnje čase je 
napet kot struna, saj ima na 
sebi veliko službeno odgo
vornost in s tem povezane 
skrbi. Še malo pa se bo vse 
skupaj sprostilo in ni nobene 
panike. Glede financ naj vas 

potolažim, saj se vam obeta
jo dobri prilivi. Lep pozdrav.

»Palma«
Kako mi kaže za službo? Bo 
hči končala srednjo šolo? 
Velike skrbi imam tudi glede 
financ. Hvala.
Priložnost za zamenjavo slu
žbe boste imeli v naslednjem 
letu. A vseeno se ne boste 
mogli odločiti kar čez noč. Z 
razpletom boste zadovoljni. 
Hči je v obdobju, ko se išče 
in pričakuje, da jo bodo v tem 
raziskovanju vsi pustili na 
miru. To obdobje se zaključi 
ob koncu leta, kar se potem 
pozna na vseh področjih. 
Prevzela bo določene odgo
vornosti in obveznosti. Kar 
se tiče financ, ste na najboljši 
poti, da odplačate vse dolgo
ve, potem pa bo veliko lažje. 
Ne smete se toliko obreme
njevati, saj s tem ničesar ne 

spremenite. Še vse bo dobro. 
Srečno.

»Honorarno delo«
Spoštovana Tanja, ponovno 
se obračam na vas, saj imam 
vedno veliko vprašanj, odgo-
vorov pa ne. Zanima me, ali 
mi bo uspelo v letošnjem letu 
dobiti kakšno honorarno delo, 
ali bom imela še kakšnega 
vnuka, ali bom s financami 
znala v bodoče kaj boljše kot 
do sedaj? Česa naj se lotim, 
da bom še naprej zadovoljna? 
Najlepša hvala za odgovor.
Je bolje, da nimamo odgovo
rov na vse, saj bi bilo potem 
preveč dolgočasno. Honorar
no delo vam bo uspelo dobiti 
na začetku jeseni in zaslužek 
ne bo tako majhen. Boste kar 
prijetno presenečeni. Delo ne 
bo naporno in ga boste zmo
gli. V bistvo vam bo pisano na 
kožo in dela se boste veselili, 

še bolj pa denarja, da denarni
ca ne bo več tako prazna. Prav 
tako kot hčeri se tudi sinu še 
obetajo otroci, se pravi, da se 
vam obetajo še vnuki in vnu
kinje. Najmanj dva. Veselja bo 
pri hiši še veliko. Sinu bo kma
lu uspelo dokončati projekt, 
za katerega se je trudil in vložil 
vanj zelo veliko časa in potr
pljenja. Po dolgem času bo 
spet nasmejan in zadovoljen. 
Hčerka je zadnje čase večkrat 
utrujena, lahko da je že nose
ča in v pričakovanju. Pohvalno 
je dejstvo, da tako skrbite za 
svoje zdravje. Športno boste 
še naprej aktivni. Hoja v hribe 
vam zelo koristi, začeli pa bos
te tudi s kolesarjenjem. Do 
svojega srca boste spustili 
ljudi in se začeli več družiti, 
kar vam v vsakem primeru 
prinese same dobre stvari. 
Vse je enkrat prvič. Želim 
vam vse dobro.

Zadnjič smo pogledali se
dem kart, ki so na levi stra
ni, razložili smo jih na temo 
ljubezenskega oziroma čus
tvenega področja, ki je sme
rokaz za vse srčne zadeve. 
Danes bomo pogledali še 
zadnjih sedem kart, ki bodo 
bralki napovedali splošno 
prihodnost in kaj vse lahko 
pričakuje. Karte so Otrok, 
Nekaj denarja, Ljubimec, 
Denar, Tat, Bolezen, Sreča. 
Karta Otrok prinaša nove 
začetke na različnih področ
jih, lahko tako v ljubezni kot v 
poslovnem smislu. Če doda
mo še zraven karto Nekaj 
denarja, bi lahko rekli, da bo 
bralka našla otroka v sebi in 
končno začela na polno žive
ti in dihati s celimi pljuči. Ta 
karta prikazuje malenkosti, 
ki so včasih očem nevidne ali 
pa jih sami zavestno nočemo 
videti, so na neki način ogle
dalo naše duše. Ljubimec 
nas usmeri, da gre za nove 
začetke v ljubezni z določeno 
osebo, takoj naslednja karta 
Denar nas seveda usmeri na 
poslovno področje, kjer se 
tudi kmalu začnejo dobri in 
plodni projekti. Tat vedno 

lahko prinaša ali pa odnaša 
– in v tem primeru odnaša 
stran karto Bolezen. Vse 
raznovrstne težave se bodo 
umaknile, rešile na takšen ali 
drugačen način. Bolezen so 
lahko tudi odvisnosti – bodi
si od samega odnosa bodisi 
od česa drugega. Prišel je 
čas, ko bo bralka lahko pusti
la preteklost daleč za seboj in 
se ne bo več obremenjevala 
zaradi stvari, ki so že davno 
mimo. Zadnja karta Sreča 
nam pove vse. Bralko čaka 
srečna in lepa prihodnost. 
Na naslov tanja.70@hotma
il.com ali na Gorenjski glas 
s pripisom »šola vedeževa
nja« in svojo šifro pošljite 
tri, pet ali sedem poljubnih 
kart ali pa karter za druge 
sisteme, ki ste jih že do sedaj 
spoznali. 

Srečno! Vedeževalka Tanja

ŠOLA VEDEŽEVANJA IZ 
CIGANSKIH KART

Oče treh otrok, veterinarski tehnik in vedno nasmejani 
Klemen Markič je 15. junija praznoval štirideseti rojstni 
dan. Dan pred rojstnim dnem so mu v Bašlju na domači 
kmetiji pri Krču prijatelji, domači in vaščani postavlja
li mlaj. Bilo je veselo, in kadar praznuješ sredi tedna, je 
vedno nevarnost – sploh če gre za okroglo obletnico – da 
se praznovanje zavleče v zgodnje ure naslednjega dne; 
poznamo pa primere, ko se to sploh ni zavleklo, temveč s 
prihajajočim koncem tedna kar nadaljevalo.

Klemenu postavili mlaj

Klemenu dobre volje nikoli ne zmanjka.
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Dobrodošli v svetu 
odličnih avtomobilov.

AVTO  
LUŠINA 
d. o. o.

Gosteče 8, 
4220 Škofja Loka, 
T: 04 50 22 000

www.avto-lusina.si, 
e-pošta: 
prodaja@avto-lusina.si

ZAGRABI 
SVOJO
POT.

Se počutite utesnjeni? Izgubljate svojo individualnost?

Osvobodite se in stopite v ospredje!

Razširite obzorja in zagrabite življenjski slog, ki si ga želite.

VITARA – čaka vas popolnoma nov svet.

NOVA

Kontaktne informacije trgovca

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 4,0 - 5,7 l/100 km in 106 - 131 g/km, emisijska stopnja: Euro6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 
0,0073 - 0,0558 g/km, trdi delci: 0,00129 g/km, število delcev: 3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti 
k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi 
goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri 
pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Slike so simbolične. Naročnik: Magyar Suzuki Zrt., Podružnica v Sloveniji.

www.vitara.si

Z bogato serijsko opremo 

ze od 14.500 eur. 

Nagrade: 
1.       Pranje vozila
2.       Majica 
3.       Kapa

Re šit ve kri žan ke (ges lo, 
sestav lje no iz črk z ošte
vil če nih polj in vpi sa no v 
ku pon iz kri žan ke) po šlji te 
do srede, 5. julija 2017, na 
Go renj ski glas, Ble i  we i
so va ce sta 4, 4000 Kranj. 
Rešitve lah ko od da te tudi 
v na bi ral nik Go renj ske ga 
gla sa pred po slov no stav
bo na Ble i we i so vi ce sti 4.

POOBLAŠČENI SERVISER IN PRO-
DAJALEC VOZIL ŽE 25 LET
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Beyonce (35) in Jay Z (47) sta postala 
ponovno starša. Pevka je rodila dvojčka, 
katerih imeni in spol zaenkrat ostajata 
neznana. »Dvojčka sta tukaj. Vse najbo-
ljše,« je objavil ponosni dedek in pevkin 
oče Mathew Knowles, ki ni izdal podro-

bnosti. Beyoncini oboževalci preko različnih družabnih 
omrežij sporočajo, da že nestrpno pričakujejo prve foto-
grafije. Pop zvezdnica in raper imata skupaj že petletno 
hčerko Blue Ivy.

Beyonce rodila dvojčka

Po tem, ko jo je pri komaj štirinajstih letih 
stric zlorabljal in je z njim zanosila, je 
Oprah Winfrey (63) hotela storiti samo-
mor. »Takrat sem si rekla, ni rešitve, 
dosegla sem dno. Nosečnost sem skrila 
in resnično sem hotela storiti samomor, 

saj nisem videla izhoda,« je za Hollywood Reporter pove-
dala danes ena izmed najvplivnejših znanih osebnosti, ki 
pravi, da ji je oče ob splavu zabrusil, da ji je življenje dalo 
še eno priložnost.

Oprah Winfrey bila na robu

Drew Barrymore (42) si je, kot kaže, našla 
novega moškega. Vir blizu igralki pravi, 
da je že devet mesecev v resni zvezi s 
poslovnežem Davidom Hutchinsonom, 
ki je med drugimi tudi predsednik njene 
kozmetične blagovne znamke Flower. 

Par novice uradno še ni potrdil, večkrat pa sta bila opaže-
na skupaj. To bo za igralko prva zveza po ločitvi od Willa 
Kopelmana julija lani.

Drew Barrymore spet zaljubljena

Obdukcija je pokazala, da je Carrie Fis-
her umrla zaradi spalne apneje, v njenem 
telesu pa so našli tudi sledi drog. Umrla je 
decembra lani, stara šestdeset let. »Moja 
mama se je vse življenje bojevala z odvi-
snostjo od drog, imela pa je tudi duševne 

težave,« je povedala Billie Lourd, edina hčerka pokojne 
zvezdnice Vojne zvezd.

Razkrit razlog smrti Carrie Fisher

VRTIMO GLOBUS

Alenka Brun

P
ri pastirski posto-
janki Brunarica 
Sonček so si lah-
ko udeleženci Fes-
ta privoščili tradici-

onalni pastirski zajtrk, pris-
luhnili pa so predvsem otro-
ci, saj so s pomočjo pripove-
dovalke spoznali škrate, ki 
živijo na Krvavcu. Najbolj so 
predstavili pastirske škrate, 
ki bodo v juliju na Krvavcu 
dobili celo svojo pot. Prisot-
na je bila tudi nepogrešljiva 
maskota Kravca s Krvavca.

Kravca s Krvavca fest so 
poimenovali zabavno-rekre-
ativno dogajanje, kjer so se 

obiskovalci skupaj s pastir-
ji in kravami lahko spreho-
dili in doživeli pravi planšar-
ski dan. Udeležili so se lah-
ko tudi maše v kapeli Marije 
Snežne, ob koncu dogajanja 
pa je sledila zabava, kjer ni 
manjkala niti kravja ruleta. 

Harmonikarji pa so se 
tokrat na Krvavec podali 
drugič. Tekmovanje za veli-
ki pokal Krvavec 2017, ki je 
bilo na Plaži Krvavec, vel-
ja kar za neke vrste praznik 
slovenske narodno-zabavne 
glasbe na Krvavcu. 

Na 1600 metrih se je letos 
na odru zvrstilo več kot tri-
deset tekmujočih, nekate-
ri med njimi so se prijavi-
li zadnji hip. Vsak je zaigral 

po dve skladbi, nastopili so 
v več kategorijah, najmlajši 
je imel osem let, najstarejši 
69. Med tekmujočimi je bilo 
tudi nekaj deklet – z Gorenj-
skega pa se tekmovanja ni 
udeležilo toliko harmoni-
karjev, kot bi človek pričako-
val. Vsaka kategorija je dala 
svojega zmagovalca, dobi-
li pa smo tudi najboljše tri 
skupno: zmagovalka je pos-
tala Velenjčanka Tjaša Les-
jak, drugi je bil Jan Novak iz 
Tomačevice in tretji Matic 
Jeraj iz Utika pri Vodicah.

Da je vse teklo, kot je tre-
ba, je skrbel Aljaž Oberkrai-
ner, v žiriji pa so sedeli Janez 
Fabijan, Jernej Hostnik, Mat-
jaž Kokalj ter Blaž Brudar. Za 

glasbeni uvod v tekmovan-
je so poskrbeli člani ansam-
bla Trgovci, ki letos praznuje 
55-letnico. Polko Na Krvavcu 
so tokrat prvič zaigrali dobese-
dno na Krvavcu. Med odmo-
ri, ko so kategorije prehaja-
le ena v drugo, so oder har-
monike prepustili Ansamblu 
Gozdnik iz Savinjske doline, 
na koncu pa so za vsesploš-
no zabavo poskrbeli Kravca s 
Krvavca in Dolenjci, ansam-
bel Jerneja Kolarja.

Nekaj metrov višje od 
»plažnega« dela, v prosto-
rih hotela, pa so si ljubitel-
ji melodij lahko ogledali še 
manjšo razstavo frajtonaric 
znanih slovenskih proizva-
jalcev.

HARMONIKE NA KRVAVCU
Na sončno nedeljo je Krvavec gostil drugo Tekmovanje harmonikarjev Krvavec, kogar so bolj privlačile 
planinske lepote, pa se je že v jutranjih urah lahko udeležil dogodka Kravca s Krvavca fest 2017.

Zlatko Mohorič iz Idrije je samouk. Na frajtonarico igra 
aktivno zadnjih deset let. Kot najstarejši udeleženec je 
nastopil zadnji. 

Ljubljančan Andraž Vode (20) igra že dobrih trinajst 
let. Sicer se bolj posveča igranju v ansamblu, kakšnega 
tekmovanja se pa še vedno udeleži. 

Ažbe Ropret iz Moravč šteje komaj osem let, a meh vleče z 
iskricami v očeh. Poučuje ga Tone Omahen, član znanega 
ansambla Gamsi.

Za Tamaro Grošelj iz Vašce pri Cerkljah so na Krvavcu 
navijali mami Anita, ati Matjaž, sestri Rebeka in Tinkara ter 
dedek Miha in babica Nada.

Preden so šli na tekmovalni oder, so še malo povadili: Anžej 
Šarc, Kristjan Posavec, Kevin Vehovec in Jan Jerman. 

Gotard Ferme nam je najprej razložil nekaj o svojem imenu, 
potem pa še o harmonikah.

Dvajsetletni hostesi Sara Krulc in Karin Dimc iz Črnuč 
sta na rojstnodnevni zabavi »najboljšega soseda« na 
Primskovem v Kranju skrbeli za kolo sreče. / Foto: A. B.
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n JAZ, MIDVA IN MI
KU HAR SKI RE CEP TI
Za vas iz bi ra Da ni ca Do lenc

L a h k e  j e d i

Erika Jesenko

Janez Logar

Tone Pavček je skoraj že po-
narodel in v največjem zaseb-
nem psihoterapevtskem centru 
v Sloveniji piše:

»Ko hodiš, pojdi zmeraj do 
konca. Spomladi do rožne 
cvetlice, poleti do zrele pšenice, 
jeseni do polne police, pozimi 
do snežne kraljice, v knjigi do 
zadnje vrstice, v življenju do 
prave resnice, a v sebi – do rde-
čice. Čez eno in drugo lice. A če 
ne prideš ne prvič ne drugič do 
krova in pravega kova, poskusi 
vnovič in zopet in znova.«

Družba postaja vedno bolj 
zrela. Lačni nismo več, za pre-
živetje nam ni treba delati cele 
dneve. Ko otroci odrastejo in se 
osamosvajajo, nam ostaja več 
časa zase. Različno ga porabi-
mo. Ob višku denarja in časa 
mnogo ljudi začne kmalu raz-
mišljati, kam bomo šli in kaj 
vse moramo še videti in doži-
veti. Kakšno kvaliteto življenja 
imamo, nam ne pokaže število 
in daljina potovanj, temveč 
kako, s kakšnim vzdušjem, vo-
ljo, veseljem ali zagrenjenostjo 
se vračamo domov. Po svetu je 
neskončno lepih krajev, zabav 
in znamenitosti – za denar 
lahko dobiš vse. Ko se vrnemo 
domov, pravzaprav vidimo, 
kje in kako smo. Ali so doma 
komaj opazili, da nas ni, ali so 
bili celo veseli, da nas ni bilo. 
Takšnemu človeku vse svetov-
ne znamenitosti in zabave ne 
morejo pregnati zagrenjenosti. 
Povsem drugače pa je, ko na 
letalu, v avtu ali na kolesu veš, 
da te doma čaka nekdo, ki te 
ima rad in ga tudi ti pogrešaš. 
Sladki so objemi in poljubi po 
nekaj dneh premora.

Zato se je vredno truditi 
za odnose, ki nas osrečujejo. 

Pot do tja ni hitra, niti ni 
lahka na začetku. Kasneje 
postane zabavno. Vendar 
ljudje namenjamo čas in de-
nar za boljše odnose. Pravi-
mo, da si želimo osebnostne 
in duhovne rasti. O tem več 
naslednjič. Ko začnemo raz-
iskovati sebe (beri: brskati po 
sebi), odkrivamo svoje vzorce. 
V gornjem besedilu sta dva 
poudarka: »rdečica«, ki je 
simbol za sram. Sram nas je, 
da nismo dovolj dobri, sram 
nas je, da smo skrenili z ide-
alne poti, sram nas je, da nis-
mo prej opazili napak, ki jih 
delamo, sram nas je govoriti 
o sebi. Sram ohromi, da se 
nočemo začeti spreminjati. 
Drugi poudarek je »poskusi 
vnovič    in zopet in znova«. 
In to ne glede na rdečico na 
levem in desnem licu. 

Polno je knjig o osebnosti 
rasti. Kaj je to? To pomeni, 
da najprej vem, kaj se z mano 
dogaja, kako reagiram ob raz-
ličnih situacijah (kmalu za-
čudeno opazimo, da so naše 
reakcije vedno iste), spoznam 
svoja težka čustvena stanja in 
da pred njimi ne pobegnem 
– da ne grem ven iz sobe, ko 
se skregam z možem, da ne 
prižgem televizije, ko me je 
strah, ker me žena ošteva, da 
zdržim žalost ob sodelavcu, ki 
je izgubil otroka … In da grem 
do konca pri spoznavanju sa-
mega sebe. Bolj, kot bom poz-
nal svoja notranja stanja in 
reakcije svojega telesa ob tem, 
bolj bom pomirjen s seboj. Člo-
veka, ki prinaša s seboj mir, pa 
je vesel vsakdo.

Do konca!
Mojca Logar

Na našem centru v Naklem 
imamo veliko tečajev in že 
dolgo časa sem si ogledovala 
slike mini tortic. Bi šla na te-
čaj ali ne? Pa sem se le odloči-
la. Tečaj traja le en popoldan, 
namenim nekaj časa zase in 
grem. Dvanajst žensk nas je 
bilo in naš profesor slaščičar-
ske prakse Andrej. Dobimo 
gradivo z recepti in postopki. 
Vse to lahko dobiš tudi v ku-
haricah in na internetu, na 
tečaju pa lahko strokovnjaka 
vprašaš, vidiš, otipaš biskvit 
in kremo, jo okusiš. Vse živ-
ljenje rada pečem. Za vsa 
praznovanja sama pripravim 
vse sladice. Zelo sem zahtev-
na, kakšne sladice so dobre in 
lepe. Po takem tečaju pa ugo-
tovim, da redkokatero stvar 
sploh prav delam. Vedno sem 
dala sladkor v rumenjake in 
to penasto stepala. Napačno, 
sladkor damo v beljake in to 
stepemo v trd sneg, ki mora 
biti ravno prav trd, umeša-
mo na roko razžvrkljana 
jajca kar z navadno metlico. 
Vedno sem potem postopoma 
dodajala moko in sneg, sedaj 
me mojster nauči, da lahko 
damo vso moko naenkrat in 
prav nič ne potrebujemo pecil-
nih praškov, torej ena umetna 
stvar manj v gospodinjstvu. 
Potrebujemo modelčke za 
mini tortice. In sedaj majhna 
skrivnost velikega mojstra: 
modelčke naoljimo in potrese-
mo s sladkorjem v prahu. Jas-
no, potem pa tortice z lahkoto 
iztisnemo iz modelov. Kreme 
so različne: sadne, jogurtove, 
vaniljeve, z mascaponejem in 
bavarska jajčna krema. Prip-
ravili smo šest različnih vrst 
tortic, ženske smo mojstra le 

gledale in spraševale: Andrej, 
je to prav ali ne, je v redu, 
stepam še malo … Počutila 
sem se kot Mišmaš in njegove 
miške. Med pripravo sladic se 
ženske pogovarjamo in tako 
mimogrede katero vprašam, 
od kod je. Iz Prebolda in 
Ilirske Bistrice, iz Polhovega 
Gradca … Kaj, si mislim, tako 
daleč se vozite na tečaj? In ste 
tukaj prvič? Kje pa, dobro že 
poznam vašega mojstra. Bila 
sem že na predelavi mleka 
in na tortah pa na pripra-
vi štrukljev … Ko otroci od-
rastejo, ima človek zopet čas 
zase. Dobro, si mislim, torej 
najboljše šele prihaja. Najprej 
smo spekli biskvite – v nekate-
re smo dodali bučna semena, 
mandljevega smo pripravili 
brez moke … Potem smo se 
lotile krem. Zopet izvemo 
majhne skrivnosti: vaniljeve 
kreme ne smeš segrevati več 
kot na 82 stopinj Celzija, sicer 
se sesiri, marelično marmela-
do za mini Sacherjeve tortice 
moraš segreti in potem na-
mazati, da ponovno želira in 
potem se z lahkoto sprime z 
biskvitom. In biskvit moramo 
preliti s sladko raztopino, ki jo 
aromatiziramo z rumom … 
Ko so bile tortice pečene, smo 
se svečano slikale, jih razdeli-
le in jih odnesle domov. Sedaj 
čakam prvo priložnost, da se 
preizkusim v novih postopkih 
priprave biskvitov in krem. 
Kupiti moram modelčke, ali 
vse pripravim v plastičnih 
lončkih … In če sprejmem in 
usvojim eno novost, ki sem jo 
videla na tečaju, je tečaj upra-
vičil svoj namen. In sprejela 
bom več novosti …

Mini tortice

Mojca Logar je profesorica  
geografije in zgodovine.

Janez Logar je terapevt  
v zakonskem in družinskem 
centru Toplina v Kranju.   
e-pošta: janez.logar@toplina.net

Tedenski jedilnik

Nedelja – kosilo: piščančji ragu, puranji zrezki, pečen mladi 
krompir s kumino, kolerabice v smetanovi omaki, borovničev 
narastek; večerja: skutni namaz s koprcem, toast, češnje
Ponedeljek – kosilo: fižolova enolončnica, omlete z jagodnim 
namazom in tolčeno smetano, vinogradniške breskve; večerja: 
mesna solata, čebulni kruh, jogurt
Torek – kosilo: zelenjavna juha, makaronovo meso s parme-
zanom, paradižnikova solata, jagodna kupa s skuto; večerja: 
okisan krompir s čebulo, piščančje peruti na žaru, lepinje
Sreda – kosilo: sadni sok, goveji zrezki, ocvrti jajčevci, glavnata 
solata s fižolom; večerja: mladi krompir v oblicah, zeliščna 
skuta, jogurt
Četrtek – kosilo: cvetačna juha, telečja rižota, rdeča pesa v 
solati, češnje; večerja: na slanini dušena mlada blitva z jajci, 
čebulni kruh, jogurt 
Petek – kosilo: paradižnikov sok, orade na žaru, pečen mladi 
krompir, paradižnikova solata; večerja: zapečene skutne pa-
lačinke, višnjev kompot
Sobota – kosilo: piknik z mešanim mesom na žaru (čevapčiči, 
ražnjiči, pleskavice …), krompirjeva solata s kumaro, ajvar in 
lepinje; večerja: ostanki z žara, marelična pita

Kolerabica v smetanovi omaki

Potrebujemo 4 zelene kolerabice, 3 dl kisle smetane, 50 g masla, sol.
Zeleno kolerabico olupimo in celo skuhamo v slanem kropu. 
Narežemo jo na lističe, jo stresemo na stopljeno maslo, pre-
lijemo s kislo smetano, pokrijemo in dušimo 10 minut.
Odlično se poda k pire krompirju, kuhanemu ali pečenemu 
mlademu krompirju, rižu itd.

Fižolova enolončnica

Potrebujemo: 50 dag čez noč namočenega fižola, 50 dag zrele-
ga paradižnika ali 3 žlice mezge, 3 čebule, 1 liter vode, 1 jušno 
kocko, sol, poper, peteršilj, šetraj in baziliko.
Čebulo na olju prepražimo, solimo, popražimo še narezan 
paradižnik, ki smo ga prej poplaknili z vrelo vodo in olupili. 
Primešamo fižol, zalijemo s fižolovo ali navadno vodo, do-
damo še vse preostale sestavine in kuhamo dobre pol ure.
Po želji posebej skuhamo testenine, jih oplaknemo z mrzlo 
vodo in primešamo v kuhano juho. Prav tako posebej skuha-
mo tudi klobaso, hrenovke ali kakšno drugo mesnino, nare-
žemo in dodamo na koncu.

Borovničev narastek

Potrebujemo: 7 dl mleka, 5 jajc, 10 dag sladkorja, 6 dag moke, 
10 dag borovnic.
V mrzlo mleko razžvrkljamo rumenjake in sladkor ter stepamo 
in segrevamo do vrelišča (zavreti ne sme). Nato mlečno maso 
ohladimo, primešamo moko in sneg beljakov, damo v model 
za narastke, posujemo z borovnicami in pečemo pol ure v 
srednje vroči pečici (170 do 180 stopinj Celzija).

Marmorni kolač s češnjami
Sezona češenj se je že do-

dobra začela, če ne pone-
kod že končala. So eden tis-
tih sedežev, ki rastejo na na-
ših tleh in jih lahko odtrga-
mo z drevesa na domačem 
vrtu. Sedaj je čas, ko imamo 
možnost, da kar se le da iz-
koristimo svoje sezonsko 
sadje. Čeprav sem mnenja, 
da so češnje najboljše, če jih 
jemo sveže, so vseeno nepo-
grešljivi dodatek kolačev, saj 
pripomorejo k čudoviti aro-
mi in svežini. 

Za pripravo marmorne-
ga kolača s češnjami potre-
bujemo: 600 g moke, pol 
kocke kvasa, 2,5 dl mleka, 
70 g sladkorja, ščepec soli, 
100 g masla, 1 jajce, 2 žli-
ci temnega kakava, 400 g 

izkoščičenih češenj, 1 jajce 
za premaz.

Kvas nadrobimo v sko-
delico, mu primešamo eno 
žličko sladkorja in eno žlič-
ko moke. Prelijemo z mlač-
nim mlekom in pustimo 
vzhajati na toplem 10 mi-
nut. Moko presejemo, ji do-
damo sol in preostali slad-
kor ter na koščke narezano 
maslo. Na sredini naredimo 
jamico, kamor vbijemo jaj-
ce. Prilijemo vzhajan kvas. 
Vse skupaj zgnetemo v te-
sto. Testo razdelimo na dva 
dela. Kakav raztopimo s tre-
mi žlicami vroče vode. V en 
del testa dodamo raztopljen 
kakav. Dobro pregnetemo, 
da se kakav enakomerno 
razporedi v testo. Oba dela 

testa (testo s kakavom in te-
sto brez kakava) položimo 
na pomokano površino in 
pokrijemo s čisto kuhinjsko 
krpo. Pustimo počivati pol 
ure, da vzhaja na dvojno ve-
likost. Vsak del testa razva-
ljamo v pravokotnik, debel 
1 centimeter. Testo brez ka-
kava na rahlo premažemo z 
vodo. Nanj položimo testo 
s kakavom. Po kakavovem 
testu razporedimo izkošči-
čene češnje. Iz obeh strani 
zvijemo proti sredini. Pre-
mažemo s stepenim jajcem 
ter pustimo vzhajati pol ure. 
Pečemo v pečici, ogreti na 
180 °C, 30–40 minut. Kolač 
ohladimo in narežemo na 
rezine. Po želji ga lahko pre-
lijemo s stopljeno čokolado 

ali potresemo s sladkorjem 
v prahu.

Nasvet: Ko nimamo na vo-
ljo svežih češenj, uporabimo 
vložene. Če želimo manj-
še kolačke, vsak del testa 

razdelimo na več delov. Iz 
vsakega para testa (svetlo in 
temno testo) razvaljamo več 
manjših in tanjših pravoko-
tnikov in nadaljujemo po 
enakem postopku.
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Prodajalec na bencinskem servisu m/ž (Vodice) 
Delo obsega: ponujanje izdelkov in storitev strankam, pripravo in ponudbo gastro 
asortimenta, svetovanje pri prodaji, delo pri blagajni. Strežba strank v trgovini in 
gastro kotičku. Mol Slovenija, d. o. o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota. Pri-
jave zbiramo do 1. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Tehnični sodelavec v proizvodnji m/ž (Kranj) 
Želimo, da imate naslednje kompetence: srednješolska izobrazba elektrotehni-
ške ali druge tehniške smeri, zaželene so delovne izkušnje na podobnem delov-
nem mestu, poznavanje proizvodnih procesov, znanje angleškega jezika (pisno 
in ustno), natančnost, odzivnost, organiziranost. Iskraemeco, d. d., Savska Loka 4, 
4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Regijski vodja prodaje za področje Gorenjske regije m/ž (Kranj) 
Opis del: izvajanje prodajnih in promocijskih aktivnosti, raziskovanje tržišča in pri-
dobivanje novih kupcev, spremljanje in razvijanje odnosov z obstoječimi kupci. 
Don Don, d. o. o., Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje. Prijave zbiramo do 30. 6. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Delavec v proizvodnji m/ž (Komenda) 
Opis delovnega mesta: kontrola izdelkov, pakiranje izdelkov, skrb za red in čisto-
čo na delovnem mestu, druga dela po nalogu predpostavljenih. Plamtex INT., d. o. 
o., Pod bukvami 8, 1218 Komenda. Prijave zbiramo do 29. 6. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (Jesenice) 
Pričakujemo: V. stopnjo izobrazbe, računalniško pismenost, vestnost, strokovnost, 
natančnost, komunikativnost, 1 leto delovnih izkušenj v prodaji. Hervis Sport in 
Moda, d. o. o., Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 25. 6. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Urejevalec strojev I – knjigoveških linij m/ž (Kranj) 
Opis dela: priprava, nastavitev, upravljanje zahtevnejših knjigoveških strojev in 
zahtevnejših knjigoveških linij, nastavitev znašalnih postaj in kontrola znešenih 
blokov, izvajanje nalog v skladu s pripravljeno delovno dokumentacijo in navodili, 

nadzor in odpravljanje motenj na stroju oz. Liniji ... Gorenjski tisk storitve, d. o. o., 
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 11. 7. 2017. Podrobnosti na 
www.mojedelo.com.

Urejevalec m/ž (Kranj) 
Na področju upravljanja strojev za izdelavo kovinskih sestavnih delov iščemo in po-
nujamo možnost zaposlitve kreativnim, visoko motiviranim in razvojno usmerjenim 
sodelavcem na delovnem mestu urejevalec, kraj dela Kranj. Iskra, d. d., Stegne 21, 
1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 15. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Izkušeni podporni inženir v skupini CPE m/ž (Kranj) 
Nudim vam delo na atraktivnem tehnološkem področju, delo v timu, ki je povezan, 
sodelavci so pripravljeni pomagati in izobraževati. Skrbimo za izobraževanje sode-
lavcev in njihov profesionalni razvoj. Iskratel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 
Kranj. Prijave zbiramo do 15. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Višji inženir na področju razvoja mehatronskih sistemov m/ž (Lipnica) 
Dodatno prednost imajo kandidati, ki: imajo znanja iz enega od področij: tribolo-
gija, termomehanika, vibroakustika, pogonska tehnika, imajo izkušnje pri vodenju 
projektov (manjših ali večjih), imajo izkušnje z uporabo orodij za robusten razvoj 
izdelkov (FMEA, DVP) ... Iskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica 8, 4245 Kropa. Prijave zbi-
ramo do 15. 7. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Prodajalec m/ž (Tržič) 
Če imate zaključeno IV. stopnjo izobrazbe živilske ali druge ustrezne smeri, lahko 
pridobite potrdilo o nekaznovanosti, vas veseli delo z ljudmi, ste pozitivno naravna-
ni in znate to prenašati tudi na druge ljudi, potem je ta priložnost kot nalašč za vas. 
Mercator, d. d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 25. 6. 2017. 
Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Kuhar m/ž (Kranjska Gora) 
Pričakujemo: aktivno znanje slovenskega jezika, izobraževanje s področja HACCP, ob-
vladovanje hotelskih področnih standardov, izpit iz varstva pri delu in požarne varnos-
ti, poznavanje živil, receptov in priprave hrane. Hit Alpinea, d. d., Borovška cesta 99, 4280 
Kranjska Gora. Prijave zbiramo do 25. 6. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.

Skladiščni manipulant m/ž (Naklo) 
Vloga delavca na delovnem mestu: prevzem, komisioniranje, oddaja blaga in ma-
teriala ter vnašanje in kontrola podatkov, manipulacija blaga z viličarjem. Merkur 
trgovina, d. d., Cesta na okroglo 7, 4202 Naklo. Prijave zbiramo do 30. 6. 2017. Po-
drobnosti na www.mojedelo.com.

Inženir, samostojni v TAC3 Enterprise m/ž (Kranj) 
Nudimo delo, ki zajema zanimive visokotehnološke naloge v sodobnih telekomu-
nikacijah, sodelovanje z vrhunskimi strokovnjaki in oseben tehnološki razvoj. Oko-
lje je prijazno in spodbudno za individualni razvoj na najsodobnejši opremi. Iskra-
tel, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do5. 7. 2017. Podrob-
nosti na www.mojedelo.com.

STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, d.o.o., Verovškova ulica 55,  
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (1200+)  
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

MojeDelo.com

TEDEN  
VSEŽIVLJENJSKEGA  
UČENJA
 vse do 30. junija 2017

Preko 130 priložnosti za pridobivanje znanj, spretnosti  
in veščin ter druženja. Vsi dogodki so BREZPLAČNI.  
Zato kar pogumno izkoristite čim več možnosti  
za lastno obogatitev!

Tedenski program na: www.luniverza.si

HALO-HALO GORENJSKI GLAS
telefon: 04 201 42 00

Na ro či la za ob ja vo spre je ma mo po te le fo nu 04/201-42-00, fak su 04/201-42-13  
ali oseb no na Bleiweisovi cesti 4 v Kra nju oz. po poš ti – od po ne delj ka do  
če tr tka do 11. ure! Cene ogla sov in po nudb v ru bri ki so iz red no ugod ne. 

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov Kažipot 
brezplačno samo enkrat, pošljete jih lahko na e-poštni na-
slov kazipot@g-glas.si.

PRIREDITVE

Ob dnevu državnosti
Gorenja vas, Poljane, Nova Oselica, Javorje – V Gorenji vasi 
bo v soboto, 24. junija, ob 19. uri sveta maša za domovino, 
po njej pa bo na Trgu Ivana Regna prireditev s kulturnim pro-
gramom. V primeru dežja bo prireditev v Sokolskem domu. 
V Poljanah bo v petek, 23. junija, ob 19. uri sveta maša za do-
movino, po njej pa se bo ob lipi samostojnosti začel kulturni 
program s podelitvijo priznanj KS Poljane in kresovanje. V 
primeru dežja bo prireditev v dvorani kulturnega doma. V 
nedeljo, 25. junija, bo organiziran pohod in kolesarjenje do 
vseh podružničnih cerkva poljanske fare; zbor pohodnikov 
bo ob 6. uri pred farno cerkvijo v Poljanah, kolesarjev pa ob 
8. uri pred Gostilno na Vidmu. V Novi Oselici bo v soboto, 
24. junija, ob 19.30 sveta maša za domovino, po njej pa pri-
reditev s kulturnim in zabavnim programom. V Javorjah bo 
v nedeljo, 25. junija, ob 10. uri sveta maša za domovino, po 
njej pa kratek kulturni program.

Takole je bilo včasih u Vom
Lom pod Storžičem – Danes, v torek, 20. junija, bo ob 20. uri 
v Domu krajanov v Lomu pod Storžičem predstavitev knjige 
Janeza Slaparja - Temšaka Takole je bilo včasih u Vom – Spo-
mini na Lom pod Storžičem, ljudi, njihovo delo in življenje.

Bistriško poletje
Tržič – V okviru praznovanja krajevnega praznika KS Bistrica 
pri Tržiču si jutri, v sredo, 21. junija, ob 19. uri lahko ogle-
date gledališko predstavo učencev Osnovne šole Bistrica in 
nastop Otroškega pevskega zbora podružnične šole Kovor. 
V četrtek, 22. junija, bo prireditev Odprimo srca – druženje 
vseh generacij, ob 19. uri bodo za glasbeni uvod poskrbeli 
mladi Bistričani, sledila bo pravljična predstava Sneguljčica 
in 7 palčkov in skeč Babica gre na jug. Ob 19.30 se bodo na 
parkirišču pred Osnovno šolo Bistrica Bistričani pomerili v 
vlečenju vrvi, skakanju v vrečah, vožnji samokolnic v parih 
in hoji s hoduljami. V petek, 23. junija, bodo ob 8.30 razgla-
sili dobitnike priznanj Krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču 
najboljšim učencem, športnikom in prostovoljcem Osnovne 
šole Bistrica. Večina prireditev bo v Atriju Osnovne šole Bi-
strica, v primeru slabega vremena pa v šolski avli. V soboto, 
24. junija, bo od 20. ure dalje Žur za mlade v Amfiteatru 
Gorenjske plaže.

IZLETI

Ogled zeliščarskega vrta v Gradišču nad Litijo
Šenčur – Zeliščarska sekcija pri Društvu upokojencev Šen-
čur vabi v ponedeljek, 26. junija, na ogled zeliščarskega 
vrta v Gradišču nad Litijo. Informacije in prijave do četrt-
ka, 22. junija, Franci Erzin, tel. 041 875 812. Število mest je 
omejeno!

Pohod z Jamnika na Jelovico
Besnica – ZB NOB KO Besnica Podblica in Krajevna skup-
nost Podblica prirejata v soboto, 24. junija, 3. pohod z Ja-
mnika na Jelovico, kjer je leta 1942 v rudniški votlini delovala 
Tehnika Meta, prva partizanska ciklostilna tiskarna na Go-
renjskem.  Zbor ob 9. uri na avtobusnem obračališču nad 
Jamnikom. Pot ni zahtevna. Hoje bo za slabo uro.

Planinski pohod na Golico
Jesenice – PD Jesenice vabi na planinski pohod na Golico, in 
sicer v nedeljo, 25. junija, od 8. do 10. ure na planinski po-
stojanki Pri Fencu na Planini pod Golico. Avtobusni prevoz: 
Koroška Bela ob 8. uri, Hrušica ob 8.10, Zdravstveni dom ob 
8.25. Vrnitev bo ob 14. uri.

Bosonogi na Vovar
Gozd nad Kamnikom – V soboto, 24. junija, bo drugi po-
hod bosonogih na Vovar nad Kamnikom (940 m). Zbor bo 
ob 9. uri na kmetiji Jožeta Sodnika na Gozdu. Nagradili 
bodo najmlajšega in najstarejšega pohodnika ter najštevil-
nejšo družino. Več informacij: Pavel Žvelc (041 668 596). 
Za vse, ki pridete z avtom, pa bo dovolj parkirnega prosto-
ra na kmetiji.

S kolesom do Olševka
Naklo – Društvo upokojencev Naklo vabi v četrtek, 22. ju-
nija, na kolesarjenje, ki bo na relaciji Naklo–Britof–Šenčur–
Adergas–Preddvor–Naklo. Start bo ob 9. uri izpred doma 
upokojencev Naklo.

Pohod ob preddvorskih vodah
Preddvor – Zavod za turizem Preddvor v sodelovanju z Ri-
biško družino Kranj in s Centrom za trajnostni razvoj pode-
želja organizira v okviru pohodniškega festivala v Kamniško-
Savinjskih Alpah pohod ob preddvorskih vodah, in sicer v 
soboto, 24. junija. Zbor bo ob 10. uri na kolesarskem poči-
vališču na Hribu, zaključek bo z ribiško malico, za kar se je 
treba prijaviti po tel. št.: 031 698 627. Pohod je brezplačen.

PREDAVANJA
Zahodna Avstralija
Tržič – V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja lahko v četrtek, 22. 
junija, ob 19. uri prisluhnete potopisnemu potovanju o Za-
hodni Avstraliji.

OBVESTILA
Poletna lučka na Maretovem ranču
Talež – V soboto, 24. junija, bo ob 11. uri na Maretovem ran-
ču na Taležu potekala delavnica z naslovom Poletna lučka. 
Za izdelavo lučke potrebujete le nekaj spretnosti in domišlji-
je. Dodatne informacije: 031 783 993 (Andreja) in na Facebo-
oku (Maretov ranč).

Medgeneracijske prireditve
Kranj, Cerklje, Preddvor – V Medgeneracijskem centru Kranj 
bodo danes, v torek, 20. junija, ob 10.30 Vesele urice z angleš-
čino, ob 17.30 pa pogovor na temo Starševstvo – ni panike! 
V četrtek, 22. junija, se bo ob 17. uri dobila pogovorna skupi-
na Življenje z osebo z demenco. V prostorih Družinskega in 
mladinskega centra Cerklje bo danes, v torek, 20. junija, ob 
16.30 delavnica Kiparjenje v glini. V Domu Taber v Cerkljah 
bo v petek, 23. junija, ob 10.15 ustvarjalna medgeneracijska 
delavnica. V TIC-u v Preddvoru bo v četrtek, 22. junija, ob 
16.30 delavnica Kiparjenje v glini. Obvezne prijave po tele-
fonu 041 724 134 ali na e-naslov mck-prijava@luniverza.si.

Počitniške delavnice v jeseniški knjižnici
Jesenice – Občinska knjižnica Jesenice vabi osnovnošolce k 
vpisu na počitniške delavnice v juliju in avgustu, vsak dan od 
10. do 12. ure. Prijave zbirajo na oddelku za otroke, kjer vam 
bodo povedali še vse, kar vas bo glede delavnic zanimalo.

12. Evropski teden trajnostne energije 2017
Kranj – Od 19. junija do 25. junija potekajo evropski trajnostni 
energetski dnevi 2017. Lokalna energetska agencija Gorenjske 
danes, v torek, 20. junija, od 9. do 14. ure organizira infor-
mativno stojnico na Maistrovem trgu v Kranju. Obiskovalci 
bodo lahko preizkusili električno kolo, predstavnik ENSVET-a, 
ki občanom skozi vse leto nudi energetsko svetovanje, pa bo 
predstavil investicijske in neinvesticijske ukrepe, s katerimi 
lahko v gospodinjstvih prihranimo energijo. V sodelovanju z 
različnimi podjetji, ki delujejo na Gorenjskem, pa bodo pred-
stavljeni tudi uspešni projekti in storitve, ki jih nudijo.

Šola za starše
Tržič – V predavalnici Zdravstvenega doma Tržič poteka 
brezplačna Šola za starše, in sicer bo danes, v torek, 20. junija, 
ob 17. uri beseda tekla o negi dojenčka, v četrtek, 22. junija, ob 
18. uri o razvoju in negi zob v prvem letu vašega malčka, ob 
19. uri pa bo predavanje o prehrani in boleznih pri dojenčku. 

Merjenja sladkorja, tlaka, trigliceridov in holesterola

Tržič – Danes, v torek, 20. junija, bo Društvo diabetikov Tržič 
med 18. in 19. uro v društveni pisarni v Bistrici izvajalo mer-
jenja krvnega sladkorja, tlaka, trigliceridov in holesterola.

KONCERTI
V mesečini
Leše – Kitarski ansambel Svarun bo na Šterovi domačiji v Le-
šah v petek, 23. junija, ob 19. uri izvedel samostojni koncert 
z naslovom V mesečini. 

RAZSTAVE

Izdelki otrok in mladine
Spodnje Bitnje – Likovna šola Puhart vabi v četrtek, 22. ju-
nija, ob 19. uri v Galerijo Jugovic na odprtje drugega dela 
razstave izdelkov otrok in mladine sezone 2016/2017. 
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Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena  v Loškem glasu 
30. 5. 2017, je bilo podjetje NAMA, d. d., Ljubljana, ki nagrajen
cem poklanja lične in unikatne zvezke veleblagovnice NAMA. 
Ti srečneži so: Ana Šorli, Žiri, Darja Šarabon, Tržič in Tone 
Hafner, Škofja Loka. Nagrajenci lahko nagrade prevzamete  
v tajništvu Veleblagovnice Nama, Kapucinski trg 4, Škofja Loka, 
najkasneje do 1. julija 2017. Čestitamo.

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena v časopisu Go
renjski glas v petek, 9. 6. 2017, je bilo Kulturno umetniško druš
tvo Smlednik. Geslo križanke je bilo SMLEDNIK KOT JE NEKOČ 
BIL. Izžrebani  nagrajenci, ki prejmejo po dve vstopnici za ogled 
predstave Naša kri v Smledniku za konec tedna od 23. do 25. ju
nija, so: Marija Zalta iz Srednje vasi, Rosvita Klavdija Kuhar 
iz Cerkelj na Gorenjskem in Marija Heberle Perat z Jesenic. 
Nagrajencem iskreno čestitamo. 

TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA – JUNIJ 2017
Območno združenje Rdečega križa Kranj vas vabi na  

junijsko  terensko krvodajalsko akcijo in sicer:

     V PETEK, 23. JUNIJA 2017,
V DUPLJE, V GASILSKI DOM V DUPLJAH.

Pridružite se  veliki družini krvodajalcev med 7. in 13. uro !

 RKS Območno združenje Kranj
 Bleiweisova 16, 4000 Kranj
 Tel.: 04 20 18 672
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Iva Dolenc

ZALO@BA KME^KI GLAS

`eleji in sadje v alkoholu
Marmelade,

[e vedno obstajajo, stvari, ki jih ni mogo~e kupiti – enostavno

jih mora{ narediti sam. Sem, seveda, spadajo tudi doma~e

marmelade, `eleji in sadje v alkoholu.

Enostavno naravne ali z za~imbami in aromami izbolj{ane –

marmelade predstavljajo vi{ek vsakega zajtrka.

V knjigi, ki je pred vami vam ponujamo ve~ kot 80 slastnih

receptov, ki so sestavljeni tako razumljivo, da se kuhanja

marmelade lahko lotijo tudi manj ve{~e roke.

Kakorkoli `e, doma narejene marmelade, `eleji ali sadje 

v alkoholu zapakirani v li~ni embala`i so lahko tudi 

za`eleno darilo.

@elimo vam veliko zabave pri preizku{anju receptov 

in poizku{anju doma narejenih dobrot!

www.kmeckiglas.com
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ISBN 978-961-203-356-9

-marmelade naslov.qxd  30.
1.2014  13:09  Page 1

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel. 
št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.  
Če jo naročite po pošti, se poštnina zaračuna  
po ceniku Pošte Slovenije.

www.gorenjskiglas.si
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NEPREMIČNINE
POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

BLED – trgovski center, oddamo 
oprem ljen poslovni prostor v izmeri 
24,40 m2, tel.: 041/290-622 17002064

GRADBENI  
MATERIAL
PRODAM

HRASTOVA drva, suha, 3 leta pod 
streho, razžagana, možna dostava, tel.: 
031/378-946 17002068

KURIVO
PRODAM

SUHA, bukova in mešana drva, možna 
dostava, tel.: 031/676-235 17001956

ŠPORT,  
REKREACIJA
PRODAM

ŽENSKO šp. kolo z sprednjim vzmete-
njem, zlate barve, tel.: 031/750-587  
 17002067

TURIZEM
ODDAM

NA Krku oddam apartma od 28. julija 
dalje, tel.: 04/25-11-569, 031/309-
764 17002066

ZAHVALA

V 90. letu je tiho zaspala naša draga mama, babica, prababica, 
sestra in teta

Jožefa Arnež
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in cvetje. 
Posebna zahvala gre dr. Damijani Pogačnik Peternel in sestri  
Vesni za dolgoletno skrb za njeno zdravje. 
Prav tako se zahvaljujemo tudi praporščakoma, pogrebni službi 
Navček in kvartetu Ultima.

Ohranili jo bomo v lepem spominu. 

Žalujoči vsi njeni 

Samó odmikaš se,
samó tih postajaš,
samó sam postajaš,
sam in neviden.
/S. Kosovel/

OSMRTNICA

V neizmerni žalosti sporočamo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem,  
da nas je v 77. letu starosti za vedno zapustila naša draga

Mira Pustavrh
iz Žabnice

Pogreb drage pokojnice bo v sredo, 21. junija 2017, ob 17. uri na pokopališču v Žabnici. 
Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Ohranimo drago pokojnico v lepem spominu. 

Žalujoči vsi domači
Žabnica, 17. junija 2017

MALI OGLASI
T: 201 42 47, F: 201 42 13 
E: malioglasi@gglas.si

 Male ogla se spre je ma mo:  
za ob ja vo v petek do srede  
do 14. ure in za ob ja vo  
v to rek do petka do 14. ure!  

De lo vni čas: 
ponedeljek, to rek, čet rtek, 
petek nep rekinjeno od  
7. do 15. ure, sreda od  
7. do 16. ure, sobote, nedelje 
in prazniki zaprto.

V BARBARIGI oddam apartma za leto-
vanje, tel.: 041/680-201, Sonja  
 17002061

UMETNINE, NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE različnih velikosti, oblik in 
motivov, lahko tudi po vašem vzorcu, 
tel.: 040/567-544 
 17002030

STARINE
KUPIM

ODLIKOVANJA, kovance, slike, znač-
ke, srebrnino, dokumente in drugo, 
tel.: 030/670-770 
 17002071

OTROŠKA OPREMA
PRODAM

OTROŠKI zložljiv športni voziček, kolo 
Miki Miška za 2–4 let, nahrbtnik, sim-
bolična cena, tel.: 040/389-518  
 17002069

KMETIJSKI STROJI
KUPIM

TRAKTOR, kiper prikolico in kosilni-
co, lahko v okvari, tel.: 031/500-933 
 17001879

TRAKTOR, tračni obračalnik in moto-
kultivator Muta, tel.: 041/872-029 
 17002004

PRIDELKI
PRODAM

ČEŠNJE, lahko jih naberete sami, tel.: 
04/59-57-824, 031/274-831  
 17002060

ČEŠNJE, kvalitetne domače hrustavke 
visokodebelnih dreves, dnevno sveže 
nabrane, ugodno prodajamo. Kmetija 
Princ, Hudo 1 (pri Kovorju), Tržič, tel.: 
041/747-623  
 17002050

ČEŠNJE, Zabukovje 2, Kranj, tel.: 
041/223-797 
 17002070

DOBER domač dolenjski cviček, mo-
žna dostava, tel.: 051/806-921 
 17002056

JEDILNI in krmni krompir, lanski, kvali-
teten, tel.: 040/355-865  
 17002005

MLADO čebulo, tel.: 031/641-643  
 17002062

VINO kraški teran, cena 2 EUR/l, me-
šano belo 1,10 EUR/l. Zbiram naročila 
za dostavo, tel.: 031/795-008  
 17002057

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BREJO telico 8 mesecev, mlečne pa-
sme, tel.: 031/356-632  
 17002063

KOKOŠI – nesnice, jarkice, rjave bar-
ve, pripeljemo na dom, tel.: 041/710-
113  
 17001870

TELICO ciko, staro 19 mesecev, težko 
približno 350 kg, za nadaljnjo rejo ali 
zakol, tel.: 01/89-91-061, 040/881-
663 
 17002065

KUPIM

ODKUP živine za Avstrijo - Kogler. Pla-
čano v nekaj dneh – nove višje cene. 
Kogler Franz A., d.o.o., Parmova 53, 
Ljubljana, tel.: 064/130-081 
 17001862

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE od temelja do strehe, 
omete, fasade, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, tudi manjša gradbena 
dela – z vašim ali našim materialom, 
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8, 
Kranj, tel.: 041/222-741 
 17001830

ADAPTACIJE vsa gradbena dela, notra-
nje omete, strojne omete, fasade, adap-
tacije, tlakovanje dvorišča, ograje, kamni-
te škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in 
poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo 7, 
Kranj, tel.: 041/561-838  
 17002000

FLORJANI, d.o.o., C. na Brdo 33, 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, omete, 
omete fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, tel.: 041/557-871  
 17001834

KERAMIČARSTVO Janez Kleč, s.p., 
Milje 77, Visoko vam nudi kvalitetno in 
ugodno polaganje keramičnih ploščic 
in adaptacije kopalnic, tel.: 051/477-
438 
 17001953

BELJENJE, glajenje sten, barvanje 
ograj, vrat, fasad in napuščev, antig-
livični premazi proti plesni ter dekora-
tivni ometi in opleski vam nudi Pavec 
Ivan, s. p., Podbrezje 179, Naklo, tel.: 
031/392-909  
 17002058

ZASEBNI STIKI
ŽENITNE raznovrstne, zanimive po-
nudbe, z vse države, različnih starosti. 
Mnogo je samskih fantov, gospodov 
... Hitra spoznavanja, 031/836-378, 
www.zau.si 
 17001837

www.gorenjskiglas.si

Rezultati 49. kroga – 18. junija 2017
4, 14, 16, 20, 22, 37, 38 in 26

Loto PLUS:
6, 17, 18, 25, 27, 29, 31 in 7

Lotko: 5 2 1 7 2 1

Sklad 50. kroga za Sedmico: 700.000 EUR
Sklad 50. kroga za PLUS: 1.170.000 EUR
Sklad 50. kroga za Lotka: 380.000 EUR

LOTO

Sporočamo žalostno vest, da nas je mnogo prezgodaj zapustil naš 
dragi mož, svak in stric

Alojzij Pečan
rojen 1953

Od njega se bomo poslovili v sredo, 21. junija 2017, ob 16. uri na 
pokopališču na Kokrici. Žara bo na dan pogreba od 9. ure dalje v 
tamkajšnji poslovilni vežici. 

Žalujoči: žena Marija, svakinja Danica z družino ter ostalo 
sorodstvo

Ne stoj ob mojem grobu in ne joči,
ker ni me tam, ne spim v temni noči.
Sem med tisoč vetrovi razpet
in v diamanten lesk snežink ujet. 
Sem sonca sijaj na zrelem žitu,
sem nežen jesenski dež v čudovitem svitu. 

Ko se prebudiš v jutranjo tihoto,
sem v preletu ptic obdan z lepoto. 
Ne stoj ob mojem grobu in me ne objokuj.
Ni me tam in nisem mrtev,
zato ne žaluj.
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Anketa

Franc Gabrovšek iz Dravelj: 

»Prihajam zaradi velikih pro-
šenj, ne zaradi zdravja, am-
pak zaradi drugih problemov, 
predvsem doma. Prepričan 
sem, da mi jih bo Marija z 
Brezij pomagala rešiti. Vanjo 
vlagam veliko upanja.« 

Monika Kropivnik iz Grada: 

»Na Brezje sem prišla z mami 
kot prostovoljka. Rada poma-
gam, tako kot vsi v naši druži-
ni. Človek ima pri tem prijeten 
občutek. Žal je pri nas preveč 
egoizma in premalo občutka 
za pomoč drugim.« 

Aljaž Kunej z Brezovice: 

»Sem skavt in prijatelj me je 
povabil na Brezje za pomoč 
starejšim. Super se mi zdi, da 
tak dogodek obstaja, saj ne 
storimo nekaj dobrega le za 
starejše, ampak tudi sebe bo-
gatimo z novimi spoznanji.« 

Saša Karun  
z Visokega pri Kranju: 

»Na Brezje sem prišla peš. 
Pred leti sem bila bolna in 
Brezje so pravi kraj za zah-
valo za vse dobro. Če pa 
prideš peš, še dodatno obo-
gatiš svojo dušo in telo.«  

Jože Košnjek

V soboto so invalidi, bolni 
in ostareli romali na Brezje, 
številni prostovoljci pa so jim 
pomagali. Oboje smo vpra-
šali, zakaj prihajajo na ta dan 
k Mariji Pomagaj.

Foto: Tina Dokl

Brezje, kraj 
prošenj in 
zahval  

Anica Škornik iz Celja: 

»Na Brezje prihajam zato, 
ker Mariji zaupam, ker nam 
pomaga in se ji moramo za 
pomoč zahvaliti. Pred leti 
sem bila operirana, pa se ni 
dobro izšlo, zato sem na vo-
zičku ali hodim z berglami.« 

info@g-glas.si

vre men ska na po ved
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Agen ci ja RS za oko lje, Urad za me te oro lo gi jo

Večinoma bo sočno in vroče. Jutri in v četrtek bo popoldne 
nastalo nekaj vročinskih neviht.

Maja Bertoncelj

Škofja Loka – V soboto je po 
škofjeloških mestnih ulicah, 
trgih in cestah potekal šesti 
Tek štirih mostov. To je bil 
dan za šport, zabavo in dru-
ženje, ki so ga Ločani vzeli 
za svojega. Ne le da so ulice 
polne tekačev, polno je tudi 
navijačev, ki poskrbijo za po-
sebno vzdušje. Organizator-
ji ocenjujejo, da se je dogod-
ka v dveh dneh – prvi večer je 
tekaško druženje – udeležilo 
okrog deset tisoč ljudi.

Čez dan so potekali 
vrtčevski in šolski teki, vrhu-
nec pa je bil nočni tek. Start 
in cilj je na Mestnem trgu, v 
dveh krogih pa tekači prečka-
jo Lahov most, kamniti most, 
puštalski most in suški most. 
To je tek, ki prečka mostove 
in povezuje ljudi. »Tudi letos 
smo zelo zadovoljni, tako z 
udeležbo tekačev kot z navija-
škim vzdušjem. Eden izmed 
naših ciljev je bil tudi, da spra-
vimo ljudi na ulice. To nam je 
več kot uspelo. Vsako leto je 
več navijačev in tekači pravi-
jo, da je prav zaradi vzdušja to 
najlepši tek,« je povedal Igor 
Drakulič, direktor prireditve. 

Konkurenca je bila le-
tos najmočnejša doslej. 
Eden izmed pokroviteljev je 

pripeljal svojo skupino več 
kot dvajsetih tujih tekačev 
in med njimi je bil tudi zma-
govalec Avstrijec Stephan 
Listabarth. S časom 30:24 
je postavil nov rekord. »Ni-
sem pričakoval, da bom te-
kel tako hitro, a tudi navija-
či so mi dali dodatnega za-
gona. Noro. Za nami je lep 
konec tedna. Morda pridem 
znova prihodnje leto, bomo 
videli,« je po zmagi povedal 
Dunajčan, član ekipe Asi-
cs Frontrunner Austria. Za 
47 sekund je za njim zao-
stal prvi Slovenec Domen 
Hafner, domačin z Gabrške 

Gore, ki si je letos želel ciljno 
črto prečkati prvi. Tudi on je 
izboljšal dosedanji rekord, 
za zmago pa ni bilo dovolj. 
»Če se malce pošalim, mo-
rajo sedaj očitno uvoziti že 
tuje tekače, da me prehitijo. 
Ni pa to nič slabega, konku-
renca je dobrodošla. Če ne bi 
bilo Avstrijca, zagotovo ne bi 
šlo tako hitro. Od starta je bil 
tempo zelo hiter. Ušel mi je 
pri 5,5 kilometra,« je povedal 
član ekipe BC marketing, va-
rovanec Romana Kejžarja. 
Tretji je bil Nemec Sebastian 
Hallman (31:37, Asics Fron-
trunner Germany). V ženski 

konkurenci so bile najhitrej-
še Lucija Krkoč (37:52, Asi-
sc Frontrunner Slovenia), 
Tina Klinar (40:54) in Katja 
Podobnik (41:02, ŠD Tabor 
Žiri). 

Med tekači je beseda v ci-
lju najpogosteje tekla prav o 
vzdušju. Boštjan Potočnik, 
znani loški tekač rekreati-
vec, pravi: »Zame je to naj-
lepši tek. Skoraj ni metra, 
da ne bi bilo ob progi navija-
čev. Kilometri hitro minejo. 
Škoda, ker je takšen športni 
dogodek v Škofji Loki samo 
enkrat na leto.« Organiza-
torji že snujejo še enega.

Škofja Loka dihala s tekači
Na šestem Teku štirih mostov je bilo skupaj okrog 2300 tekačev, ob progi pa več tisoč navijačev, ki so 
znova poskrbeli za vzdušje, kot ga ni daleč naokrog. Padel je tudi nov rekord nočnega teka. 

Na nočni tek se je v Škofji Loki podalo skoraj 1200 tekačic in tekačev. / Foto: Tina Dokl

Kamnik, Jezersko, Preddvor – Turistične organizacije občin 
Kamnik, Preddvor, Jezersko, Luče in Solčava ta konec tedna, 
med 22. in 25. junijem, pripravljajo že tretji zaporedni Poho-
dniški festival v Kamniško-Savinjskih Alpah. Uradno odprtje 
festivala bo v četrtek, 22. junija, ob 17. uri v Centru Rinka v 
Solčavi, temu pa bo sledil niz najrazličnejših, z gorsko in re-
kreativno tematiko povezanih dogodkov, za vse generacije. 
Pri organizaciji sodelujejo tudi planinska in druga društva 
ter organizacije iz posameznih občin, ki bodo pripravila več 
pohodov, rekreativnih tekov, delavnic, koncertov in drugih 
dogodkov. Program si lahko ogledate na spletni strani www.
kamnik-savinja-alps.com.

Pohodniški festival v Kamniško-Savinjskih Alpah

Jasna Paladin

Tržič – Planinska zveza Slo-
venije, Planinsko društvo Tr-
žič in Občina Tržič so v sobo-
to, 17. junija, pripravili pravi 
planinski praznik z različni-
mi planinskimi, turnokole-
sarskimi, plezalnimi, gorsko-
reševalnimi, naravovarstve-
nimi, ustvarjalnimi in razi-
skovalnimi aktivnostmi za 
vse generacije, ki so privabile 
okoli dva tisoč obiskovalcev.

Dobrodošlico so mno-
žici planincev od blizu in 
daleč zaželeli predsednik 

Planinske zveze Slovenije 
Bojan Rotovnik, predsednik 
Meddruštvenega odbora PD 
Gorenjske France Benedik, 
predsednik PD Tržič Uroš 
Ahačič, navdušen nad mno-
žico, kot je Dom pod Stor-
žičem še ni doživel, ter žu-
pan Občine Tržič Borut Sa-
jovic, ki je pozdravil planin-
ce in dogodek označil za lepo 
promocijo ene večjih sloven-
skih občin.

Druženje se je preko cele-
ga dne odvijalo tudi ob zvo-
kih harmonik in domačih 
dobrotah.

Pod Storžičem  
dva tisoč planincev
V Domu pod Storžičem so minulo soboto gostili 
Dan slovenskih planinskih doživetij in Dan 
gorenjskih planincev.

Ob Domu pod Storžičem se je zbralo skoraj dva tisoč 
planincev. / Foto: Matjaž Šerkezi


